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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Informarea prezentată la Plenara CC. al U.T.C. din 6 iulie 1968 
de către tovarășul ION ILIESCU, prim-secretar al C. C 

al U. T. C, ministru pentru problemele tineretului

tineretuluiPlenara noastră își propune 
să analizeze modul în care U- 

•niunea Tineretului Comunist 
a trecut la înfăptuirea măsuri
lor stabilite de 

•pe țară pentru 
Hotărîrii Plenarei 
tiduluî Comunist 
29 noiembrie—1

‘1967, să sintetizeze principalele 
aspecte și concluzii ce s-au 
desprins în perioada de pre
luare a noilor atribuțiuni cu 
care a fost investită Uniunea 
Tineretului Comunist în dome
niu! aot-iVității politice, cultu 
rale, sportive, turistice, de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, să facă bilan
țul măsurilor organizatorice a- 
doptate după consfătuire și 
efectul lor asupra activității 
educative ^desfășurate de U- 
ninnea Tineretului Comunist.,- 
asupra dezvoltării inițiativei- 
organizațiilor U.T.C. și % parti 
cipării masei tineretului la ac 
tivitățile inițiate de ele.

Interesul cu care tineretul a 
primit măsurile adoptate de 
Plenară, organizarea unor ac
tivități educative cu ecou și e- 

Zficiență educativă, care cores
pund mai bine cerințelor și 
specificului diverselor catego
rii de tineri, apariția în ulti
mul timp a numeroase ini
tiative interesante dovedesc 
justețea și oportunitatea actua
lei orientări date 
Uniunii Tineretului

Noile atribuțiuni 
“Uniunii Tineretului 
.preocuparea nemijlocită a or
ganizațiilor U.T.C, de inițiere 
a acțiunilor politico-ideologice, 
cultural-distractive, sportive, 
turistice etc. au conferit mun
cii acestora un caracter mai 
concret, mai strîns legat de 
viața tinerilor, au condus la 
extinderea unor forme și m<»- 
tode noi de muncă, la reluarea 
unor tradiții bune existente în

Consfătuirea 
îndeplinirea 
C.C. al Par- 
Român din 

decembrie

activității 
Comunist.

acordate 
Comunist,

BRIGADA

activitatea tineretului din tara 
noastră.

Perioada care a urmat Con
sfătuirii pe țară a U.T.C., mar
cată prin numeroase eveni
mente interne și internaționale 
de ample semnificații, a de
monstrat încă o dată intere
sul larg pe care-l manifestă 
tinerii față de problemele po
litice, sociale, pentru cunoaște
rea și înțelegerea acestora, do
rința lor firească de‘ a parti
cipa la o dezbatere activă, pro
fundă a unor asemenea pro
bleme. •

Viața a demonstrat nu o 
dată marea receptivitate a ti
neretului la ideile înnoitoare, 
prezența sa activă la lupta 
pentru progres social, adeziu
nea sa la cauza nobilă a luptei 
de eliberare socială și națio
nală, de emancipare a popoa
relor. la eforturile-, constructi
ve pentru progres material și 
spiritual al societății, pentru 
dreptate și echitate socială.

Politică novatoare a parti
dului. nostru,^ măsurile de per
fecționare a diferitelor dome
nii ale vieții sociale luate de 

’ partid după cel de-al IX-lea

Congres, aplicarea în viață a 
hotărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului deschid 
fața tineretului nostru 
cîmp larg de afirmare a 
pacităților sale creatoare.

Demonstrație elocventă a 
activității laborioase, de amplă 
viziune științifică, pe care o 
desfășoară partidul, a consec
venței cu care conducerea sa 
înfăptuiește Hotărîrile Congre
sului al IX-lea și ale Confe
rinței Naționale, recenta ple
nară a partidului a elaborat 
măsuri privind perfecționarea 
sistemului de retribuție socia
listă — la baza căreia stă 
munca, contribuția efectivă a 
fiecăruia la făurirea bunurilor 
materiale și spirituale, măsuri 
de excepțională însemnătate 
pentru mersul înainte al so
cietății noastre. In aceste mă
suri își găsește expresie capa
citatea orînduirii noastre so
cialiste de a’asigura împlini
rea nobilelor aspirații de 
dreptate și echitate socială, de 
a crea cel mai propice cadru 
pentru realizarea ?i afirmai ea 
personalității umane.

MUNCA POLITIC OEDUCATIVĂ

la Înălțimea exigențelor
ACTUALE

Izvorîtă din 
pentru apărarea 
poporului, pentru 
său multilateral, 
ternă 
diilui nostru întrunește a- 
deziunea unanimă a tine
retului. Conștienți că. prin 
implicațiile ce le au. măsurile 
adoptate de partid li se adre
sează în primul rînd lor, ti-

preocuparea 
intereselor 
progresul 

politica in
și externă a parti - 
nostru întrunește 

unanimă
Conștienți

nerii țării — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — s*au integrat cu hotă- 
rîre și entuziasm, cu întreaga 
lor energie și pricepere, efor
tului pe care-1 depune-întregul 
popor pentru a face ca țelu
rile ce se află la baza acestor 
măsuri să se realizeze pe de-

(Continuare în pag. a lll-a)
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scrtâqri dejw șantiere
POVESTE PE
ARGEȘ IN

cei din anul 1, de la sec
ția drumuri și poduri și căi fe
rate, de toți vreo nouăzeci, am 
format Brigada 3-Dîmbovița. A- 
vem ca punct de lucra sectorul 
Petrești ce aparține șantierului de 
la autostrada București—Pitești, 
mai pe scurt zis D.N.—21. Am 
ajuns acolo luni după-masă. Adă
postul ni l-au dat lu Școala pro
fesională de mecanici agricoli din 
Greci. Dormitoarele erau mari 
așa că, ne-am zis, mulți fiind la

JOS La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește în țara noastră, 
într-o vizită oficială de prietenie, președintele Republicii Tuni

siene, Habib Bourguiba.

Habib 
guiba 
cut 
1903, 
tatea 
într-o 
clasei

Bour- 
năs- 
anul

Vasăzică vom sta aici douăzeci 
de zile. Rămîn întotdeauna acele 
lucruri ce umplu timpul fără mar
gini și care se vor numi fapte. 
Și ele se vor asocia cu destinul 
omului. Tot timpul este acela ce 
le decantează, orînduindu-le în 
cele două istorii — a omului și 
a vieții sociale. Consemnarea a- 
mănuntului prezent în cronica 
cotidiană a vieții mi se pare in
teresantă în măsura în care nu 
poate fi uitat. Toți dorm doborîți 
de otrava oboselii. în palme au 
bășici. Damian Ștefan cîntă la 
chitară. îi spunem „Grasul". De

un loc, nopțile vor fi grozav de 
scurte".

DUPĂ A DOUA NOAPTE, 
MIHAI IUGA ÎȘI POVESTEȘ
TE : „După ce somnul le-a în
chis gura la toți, mi-am zis: In 
aceste ceasuri dinaintea odihnei, 
noi ce-am făcut ? Am început să 
de povestim întîmplările din 
timpul zilei, ori cele de mai de 
mult, legate de sesiune, de ca
priciile dascălului de la topogra
fie. Ne-am revizuit părerea des
pre acest șantier pe care, oricum, 
îl vedeam altfel. Pe aici Argeșul 
trece povestindu-și a doua istorie. 
Prima a fost cea din legendă. In 
cea de-a doua a devenit erou al 
vremurilor noastre. încins cu brîu 
din fier și beton dă țării lumină.

s-a 
în 
în locali- 
Monastir. 

familie a 
mijlocii.

După ce a 
urmat cursurile 
liceale în țară, 
pleacă la Paris.

■ unde studiază 
dreptul și știin
țele politice. Re
întors în țară se 
înscrie în barou

■ și se consacră 
în același timp 
activității poli
tice. încă din 
perioada . . 
își făcea studii
le, Habib Boui- 
guiba a aderat 
la Partidul Des- 
tur care milita 
pentru acorda
rea unei consti
tuții Tunisiei a

' flate atunci sub 
dominație colo
nială

în 1930. este cooptat în con
ducerea ziarului „Vocea tuni
sianului", iar doi ani mai tîrziu 
înființează ziarul „Acțiunea tu
nisiană".

în anul 1933 a fost ales mem
bru - al Comitetului Executiv al 
Partidului Destur. Prin articole 
publicate în ziarul fondat dc el, 
prin adunări populare, Bour- 
guiba militează pentru atragerea 
maselor la viața politică, unirea

insule

TRANSMITE„SClNTEII

în pag. a 4-a:

• Ceea ce n-a izbutit

SPORT

• Constanța Buzea
• Adrian Păunescu
• A. D. Munteanu
• Fotoreporterul I

ION D. DANCEA

(Continuare în pag. a IV-a)

AMENAJĂRI
TURISTICE

poli-

CÎnd

Dialog între
două

Adrian Păunescu ; Să pre
supunem, Constanța, că ne a- 
flăm fiecare pe cîte o insula, 
tu, de pildă, pe insula rezis
tentă. pe Simian, iar eu pe 
insula veche, Ada-Kaleh. îh a- 
ceastă zi de iulie în care mul
te se petrec și multe își anun
ță începutul. între noi este 
Dunărea, jghiaburi de apă din 
care beau de 
semnalizează 
ce...

Constanță 
tă-mă că te i

plăcere, 
că timpul

Pe insula Șimian au început 
lucrările de restaurare a vesti
giilor străvechii raiale turcești 
de pe Ada-Kaleh. Elevii li
ceului teoretic de 12 ani din 
T. Severin, constituiți într-o 
brigadă de muncă voluntar- 
patriotică (a doua de la înce
putul lucrărilor) efectuînd iu

de restaurare.

Poarta

Se deschide spre un cer de istorie

In rare se citește o altă poveste.
In pag. a 2-a: i

De-a lungul unor trasee turis
tice s-au deschis zilele acestea 
noi campinguri și amenajări 
pentru turiști. La hanul „Fîn- 
tînița haiducului** de pe hula 
Bradului. în județul Sibiu, s-a 
inaugurat un camping cu căsu
țe în stil rustic. Un asemenea 
camping s-a deschis și la Dum
brava Sibiului. Turiștii au posi
bilitatea să fie găzduiți și 
campingul inaugurat recent 
Dîmbul Morii,. în apropierea 
rașuluj Brașov.

Un camping cu căsuțe și pen
siune a fost amenajat și la Po
iana Braniște, județul 
De aici pornesc o serie 
muri spre mînăstirile 
Secu, Agapia, Văratec.

la 
la 
o-

Neamț, 
de dru-
Neamț,

lor pentru eliberarea patriei de 
sub dominația colonială și ridi
carea țării din starea de înapo
iere în care se afla.

Ideile sale cîștigă tot mai 
mulți aderenți și în martie 1934 
ia ființă un nou partid — Neo 
Destur, al cărui secretar general 
a fost ales Habib Bourguiba. 
După cîteva luni autoritățile co-

(Continuare in pag. V-a)
Cetatea

Se lasă in sine

Ca intr-o apă de secole.

L'mbra unui pașă plutește ca un nor

Peste amintirea insulei.

• Scopul și mijloa
cele (pseudo-antino-

• Semnal ECOURI • ECOURI •ECOURI
'■■■- .; ■_____________ ' . ■ ■- !■■■■-'?<. - . - .Ar •?..< y ■

Buzea: 
întrerup, dar eu 

îhcă n-am ajuns pe Șimian, eu 
încă îmi îngădui o teamă sur
dă. de neînțeles, pentru că în
tre mine și scopul care sînt, 
ace! pămînt gol (gol este un 
fel de a spune!). spre care 
mă îndrept (cu greutatea unei 
tristeți' de tine care, insulă 
fiind, trebuie să te supui și să 
le retragi așa cum numai în 
preajma unor vulcani nemai
pomenita se întfmplă) între 
mine și scopul de mine se în
tinde, realmente se întinde, 
misterioasă. Dunărea, care 
pare-’a nu avea adîncime. 
îmi inspiră o teamă fizică, 
mine mă inhibă ca o ironie 
care nu pot lupta.

A. P. Cam complicat 
spui, dar dacă mă gîndeșc 
bine, cqvîntul „vulcan“ pe care 
l-am auzit rostit de tine su
gerează, într-adevăr. în situa
ția de față, ceva teribil 
exact. Vrei să continui ?

C. B. Nu sînt pe punctul 
a stăpîni exact metafora 
ceea ce simt. Dar, simplu : a- 
propierea mă duce la o preci
zare, aceea că hidrocentrala 
care se dezvoltă aici, în apro
piere, de fapt între noi, între

(Continuare in pag. a IV-a)

AUREL DRAGOȘ MUNTEANU
• Romanul: „Ochii 
doctorului King"

medicina a reușit pe
dagogia

— Simpla și emoționanta 
poveste a unui copil 
care, pînă la 8 ani și 
jumătate, n-a putut pro
nunța decît un singur 
cuvînt.

• Cum este onorată 
urarea „poftă bună" ?

In pag. a 5-a

• Succese ale spor
tivilor români peste 
hotare

DE CE N-AM FOST INVITA T 
LA ZIUA COLEGULUI MEU?

I. T. a greșit 
alcgîndu-și 
ea prieten 
un filistin

expuse de I. T. sîntLucrurile __ __ _ ___
clare. Nu există nici un dubiu : 
Mircea l-a jignit pe I.T. pentru 
că are prejudecata că ceea co-ți 
dă superioritatea este banul. 
M-am edificat de la prima lec
tură a scrisorii asupra caracte
rului lui Mircea pentru că du
bluri ale lui cred că găsești în 
fiecare școala. Și eu am colegi 
care chiar în momentul cînd se 
recomandă nu uită să adauge : 
„tatăl meu este...'1

în ochii meu n-au nici o va
loare asemenea oameni ; nu pun 
nici un preț pe băiatul sau fata 
care-mi pune în vedere că tatăl 
lui este cineva. L-aș putea sti
ma eventual pe tatăl lui, dacă 
l-aș cunoaște, dar ce merit are 
aici fiul sau fiica ? Noi nu pu
tem trăi din gloria părinților 
noștri, trebuie să ne-o făurim 
pe-a noastră proprie. Și nu ne 
vor folosi la asta mașina sau a- 
partamentul părinților : avem 
nevoie de propria noastră inte
ligență, de cultură, de cunoaște-

rea unei profesiuni, de o mare 
putere de muncă.

I. T. nu trebuie să se demora
lizeze. A greșit o dată alegîn- 
du-și ca prieten un filistin. 
Să-și aleagă cu mai mare grijă 
în viitor prietenii. Cît despre 
Mircea, firește, nu trebuie pus 
la stîlpul infamiei. Dacă va citi 
părerile noastre și dacă bunul 
trai nu i-a alterat sensibilitatea 
sînt convinsă că ar trebui să-și 
justifice public atitudinea. Poa
te vom citi în ziar și o scri
soare semnată de Mircea. Nu 
chiar la început, sînt convinsă 
că îi trebuie un oarecare timp 
de meditație, dar oricînd se va 
explica va fi un semn că a în
țeles ceva din reproșurile cole
gilor lui.

GABRIELA NICOLAU 
clasa a Xl-a

Liceul „Ion Neculce“ 
București

Oare părinții 
noștri n-au 

ritmic de spus 
în acest caz?

de observație și este de o mare 
sensibilitate. Din această cauză 
a fost afectat de purtarea lui 
Mircea care, ca s-o numim pe 
numele ei adevărat, a fost gro
solană. Eu îl învinuesc însă pe 
I. T. că nu și-a ales cu destulă 
acuratețe prietenul.

Ce fel de băiat este Mircea ? 
Ce fel de portret i-am făcut ? 
Cred că Mircea „evoluează11 în- 
tr-un cerc în care snobismul și 
așa-zisul modernism sînt în 
floare. Asta înseamnă muzică u- 
șoară (cît mai ,,beat“), vedn*e 
de cinema, automobilism, ha.®j 
după ultimul jurnal și așa mai 
departe Cine nu este la curent 
cu toate acestea, cine are și altă 
preocupare este exclus aprioric 
dintr-un asemenea cerc. Aș vrea 
să-mi infirme chiar Mircea cele 
ce spun despre el dar cred că 
nu greșesc, cred că, dacă e cin
stit cu el însuși, nu va putea.

Siguranța mea se bazează pe 
cunoaștere. Si în școala noastră 
avem colegi asemănători lui 
Mircea. Ei fac parte din familii 
cu o bună situație materială și 
rar admit în cercul lor pe cole
gii mai modești, indiferent 
calități au aceștia. Pentru 
criteriul lor de recrutare 
„prietenilor** este sui

CLAUDIA CORMAN 
clasa a Xll-a 

Liceul nr. 1 Reghin 
(Continuare în pag. a lî-a)

ce 
că 
a 

generis ;

I. T. nu este deloc o fire sus
ceptibilă ; posedă un fin spirit
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„Febra ceasului hotărîtor". 
Instantaneu( dip „Orașul slur 

derițesc" — Cluj

Foto: C. FRANCISC

de Ion Pascadi

.luai din Grădina
Icoanei" ■»

lui Don Juan văzut
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MIRCEA TOMUȘ

Popas la ruinele cetății Neamțului

terenul din calea 
vizavi de Podul 
SpectacoL de . circ

„Cincisprezece poeți"

SCOPUL ȘI MIJLOACELE
Cuplul care formează temi 

articolului de față este dintre 
cele mai răspândite în viața co
tidiană, întrucît, în toate dome
niile activitatea umană se călău
zește de scopuri (chiar dacă nu 
întotdeauna conștient) iar aces
tea se realizează prin anumite 
mijloace, instrumente, căi. în 
vorbirea curentă — pornindu-se 
de la o anumită practică — se 
face nu o dată o separare radi
cală între cei doi termeni de- 
cretîndu-se, ironic sau sceptic, 
iar uneori cinic, că „scopul scu
ză mijloacele". Din punctul de 
vedere al sistemului nostru de 
valori o asemenea concepție este 
nu numai dăunătoare și pericu
loasă socialmente, dar ea contra
vine însăși criteriilor 
ale oricărei aprecieri. Atitudinea 
axiologică marxistă nu urmărește 
niciodată numai finalitatea ulti
mă a unor acțiuni, atitudini, pro
duse, ea nu încearcă să obțină 
„cu orice preț“ îndeplinirea u- 
nor țeluri indiferent de mijloa
cele utilizate, în sfîrșit ea nu 
poate fi aplicată doar parțial, ci 
numai practicii sociale în ansam
blu.

Pentru a nu rămîne la nive
lul generalităților cred că o dis
cuție privind cîteva sfere ale lu
mii valorilor va fi lămuritoare. 
Viața economică a țării noastre 
cunoaște astfel un intens pro
ces de industrializare, nu lipsit 
de eforturi și dificultăți, care 
polarizează milioane de voinți și 
energii în scopul îndeplinirii o- 
biectivelor propuse. Introducerea 
tehnicii mecanizate și automati
zate, organizarea științifică a 
producției, însuși ansamblul aces
tui proces de dezvoltare nu re
prezintă însă un scop în sine, 
cum din păcate este considerat 
uneori, iar mijloacele de a-1 a- 
tinge nu pot fi oarecare, ele di
feră de la etapă la etapă, ele se 
corelează cu posibilitățile con
crete existente, prin urmare ele 
trebuie să se adecveze scopului 
urmărit Atingerea anumitor pa
rametri, realizarea unor obiecti
ve concrete, îndeplinirea și de
pășirea planului sînt dintr-un 
punct de vedere țeluri care că
lăuzesc întreaga viață economi
că, dintr-altul ele sînt mijloace 
pe drumul creării unor economii 
înaintate care la rîndul ei să 
poată asigura un nivel de trai 
mereu mai ridicat. Dialectica 
transformării mijloacelor în 
scopuri și invers este extrem de 
complicată uneori și tocmai de 
aceea este necesar sa urmărim 
ca în practică oamenii să nu se 
împotmolească în mijloace ne- 
văzind scopul, dar nici^să alerge 
către țintă fără sa-și aleagă calea.

Viața politică a societății noas
tre atît de tumultuoasă și bogată, 
cunoaște o mare varietate do 
forme, activități, instrumente pa 
calea cărora se îndeplinesc obi
ectivele de ansamblu ale politicii 
partidului. Dezbaterea publică 
larg încetățenită în ultima vre
me și extrem de utilă ca mijloc 
de formare a opiniei publice, de

selectare democratică a valorilor, 
de impulsionare a inițiativei, tre
buie ferită însă de pericolul 
transformării într-un scop în si
ne, indiferent de roade sau 
perspective. Se cunosc, încă atî- 
țea ședințe al căror unic țel a 
fost acela de a se ține, întîlnim 
încă multe manifestări care sini 
organizate pentru că fuseseră 
trecute într-un plan, încît nu o- 
dată rămîi cu impresia că te 
afli în fața unor mori care maci
nă în gol. Țelurile politicii par
tidului sînt prea nobile și gene-

nale, ieșite din comun dar ele 
presupun, nu mai puțin, nevoia 
de a corespunde prin esența lor 
cu obiectivele urmărite.

Domeniul artei pare — spre 
deosebire, de celelalte — lipsit 
de finalități nu numai imediate, 
dar chiar mai îndepărtate. Se 
spune nu odată că arta își este 
propriul ei scop sau, reluîndu-se 
cunoscuta formulă kantiană, că 
avem de-a face cu o „finalitate 
fără țel". în măsura în care 
aceste afirmații tind să sublinieze 
autonomia artei în rîndul for-

științific®

PSEUDO-ANT1N0MI
roase pentru ca să îngăduim mă- 
runțirea sau pierderea lor în hă
țișul de „probleme", „acțiuni", 
„manifestări" la care cred unii 
că se reduce munca pentru în
deplinirea lor

Planul moral este poate cel 
mai bogat în țeluri tocmai pen
tru că aici, mai mult ca în altă 
parte poate, individul își impri
mă personalitatea, înclinațiile, 
capacitățile sale intelectuale, a- 
fective și volitive avînd un cîmp 
larg de desfășurare. Scopurile ur
mărite sînt, cum este și firesc, 
în primul rînd concrete, directe, 
imediate pentru ca, prin inter
mediul lor să poată fi atinse o- 
biective mai ample, planuri mai 
mari, rezultate esențiale, funda
mentale. Se manifestă însă nu 
o dată atitudinea pragmatică 
față de viață, urmărirea doar a 
succesului imediat, indiferența 
față de' țelurile generale ale co
lectivității, ceea ce duce la o via
tă măruntă, meschină. Se vorbește 
cîteodată despie faptul că vre
mea marilor idealuri a trecut, că 
perioadele de dezvoltare pașnică 
și normala nu ar fi generatoare 
de valori demne de urmărit și că 
singurul lucru care a rămas de 
făcut este ca fiecare să se ocupe 
de măruntele îndeletniciri pe care 
i le-a statornicit diviziunea 
cială a muncii. Nimic mai 
E adevărat, în momente 
ale revoluției 
turnărilor de 
axiologice noi 
ța și apar ca 
prezentative 
inovatoare, chiar dacă sînt încă 
în minoritate. Justețea unui crez 
etic se validează însă în timp și 
singură, atitudinea de moment 
nu este suficientă .întotdeauna. 
Dacă e mai puțin spectaculoasă 
lupta pentru cucerirea noilor 
redute morale în momentele de 
dezvoltare calmă ea va fi însă.. 
mai profundă și se va desfășura 
pe un front mai larg. Mijloacele 
folosite pentru atingerea scopuri
lor nu vor mai fi acum excepțio-

sau în timpul răs- 
valori atitudinile 
ies mai în eviden- 
semnificative, re- 
pentru tendințele

melor spiritului, faptul că 
nu este un simplu mijloc 
slujba politicii, moralei ci 
o ființă proprie ele pot fi accep
tate întrucît servesc conturării ei 
ca individualitate inimitabilă și 
Repetabilă. în clipa în care se 
dorește de fapt ruperea artei de 
celelalte forme ale spiritului, ab
solutizarea independenței de care 
se bucură, chiar dacă inițiatorii 
unei asemenea încercări nu-și 
dau seama, de fapt ei nu izolea
ză arta de toate celelalte valori, 
ci o anexează numai unora din
tre ele permițând abia acum fo
losirea ei nestingherită în sco
puri extraestetice. Iată cum 
exacerbarea autonomiei esteticu
lui duce tocmai la ieșirea din 
acest cadru pentru a deveni a- 
cuih sclavul disponibil al oricui.

Fără îndoială, în creație intențiile 
artistului nu sînt întotdeauna 
complet limpezi iar realizarea ei 
nu este rectilinie și lipsită 
de contradicții dar aceasta nu 
Înseamnă încă domnia hazardu
lui, a inconștientului, a lipsej 
oricărei finalități.

Cu multă ascuțime se puncț 
astăzi problema relației scop- 
mijloc în știința și cercetarea a- 
plicativă este bogată în exemple 
privitoare la necesitatea clarită
ții, adecvării, concreteței în a- 
naliza lor. Mai dificil este dome
niul cercetării fundamentale,' 
întrucît aici scopurile urmărite 
sînt adesea extrem de vagi/ iar 
perspectivele aplicării rezultate
lor obținute ca și mijloacele a- 
deCvate pentru acestea, lipsesc 
uneori cu totul. Este un motiv 
în plus pentru ca investiția de 
inteligență să fie supusă unui

, control social exigent și com
plex, epoca modernă nepermițînd 
aici nici consumul inutil de e-» 
nergii spirituale, nici cheltuirea 
nerațională a mijloacelor materi
ale. Sarcina organismelor exis
tente pentru coordonarea, ' pla
nificarea, urmărirea finalizării 
cercetării științifice este de aceea 
extrem d© importantă și strădu-’ 
ihță de a elimina paralelismele, 
căutările sterile, incompetența aJ 
devenit ea însăși o problemă ști
ințifică, nu doar organizatorică.

Evidențiind pe toate aceste 
planuri necesitatea coresponden
ței dintre scop și mijloace cre
dem că a apărut evident faptul 
că sistemul nostru de valori nu 
presupune doar adecvarea ime
diat utilă, ci și consonanța de 
esență, întrucît natura lor axio
logică este identică datorită a- 
celorași interese, năzuințe, idea
luri care le stau la bază.

io ?r ă

• Teatrul de coipedie (în 
sala Ansamblului artistic al 
U.G.S'.R.) f Opihia publică 
(ora 20);.. • .Teatțul „C. I. 
Nottara“ (la Teatrul de vara 
„Herăstrău"): Călătorie cu 
scandal (ora 20)j • Teatrul 
satiric-muzical „C« Tănase" 
(la Grădina Boema)t: Comici 
vestiți ai revistei j N. STROE 
(ora 20) ; • Ansamblul >,Pe- 
ririița" (în sala Savoy): Va
rietăți folclorice (pra 19); • 
Circul național cehoslovac — 
Praga (pe 
Griviței, 
Grant) i 
(ora 20).

TELEVIZIUNE
17.30 — Pentru cel mici: E- 
cranul cu păpuși: 18,00 — 
TV. pentru specialiștii din 
industrie. Ciclul „Automati
zarea". 18.30 — Curs de lim
ba engleză (lecția a 24-a). 
19,00 — TV. pentru școlari; 
Consultații la matematici.
19.30 — Telejurnalul de sea-

ră. 20,00 — Film serial „Thie
rry la Fronde". 20,26 — Cro
nica ideilor „Personalitate și 
progres tehnic". 20,45 — Film 
artistic : „Chemați-l pe Mar
tin", producție a studiourilor 
cehoslovace. 22.00 — Pano
ramic. 22,20 — Dc dragul tău... 
Seară de romanțe. 22,40 — 
Telejurnalul de noapte.

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Patria (orele 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21.15) î Bucu
rești (oreie 14 ; 16,30 : 19 ;
21.15 ; duminică mat. 9 ; 11,15);
Circul de stat (orele 10 ; 13 ;
18 ; 20,30). Capitol (orele
8.30 ; 10.45 ; 13).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Republica 
9 ; 11,30 ; 14 - 16 15 ;

ALEGERE DE ASASINI 
rulează la Luceafărul 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.15 ;
20,45) ; Festival (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Feroviar 
(orele 
are ;
(orele
18.45 ;■
9.30 ; 11.45 ; 14 ; 16,30 ; 
21,15).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Capitol
16.15 ; 19 ; 20.30 în grădină).

JENIA, JENICIKA și KATIUȘA 
rulează Ia Victoria (orele 8,45 ; 
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS — cinemascop

rulează la Lumina (orele 8,15—
15.45 în continuare ; 18,30—21). 
Climate rulează la Central 
(orele 20,45)

HIROȘIMA, DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele 9;
11.15 ; 13.30 ; 16 : 18,30 ; 21).

TOM ȘI JERRY

CINEMATOGRAFE
(orele 
18,45).

(orele
18.30 ;

8,30—15,15 în continu- 
Excelsior 

16,30 ; 
(orele 
18,45 ;

17,45 ; 20 ;
9 45 ; 12 ; 14,15 ;

21) ; Modern

(orele

rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU — cinemascop

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30),

INIMA NEBUNA... NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Doina (orele 9—10 
filme pentru copii—11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Raho
va (orele 15,30 ; 18).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Grivița (orele 9,30 : 
12,15 ; 17.45 ; 20,30) ; Miorița 
(orele 9 ; 1130 : 14.30 ; 17,30 ; 
20,30).

ZOLTAN KARPATHY — cine
mascop

rulează la înfrățirea (orele 10—
15.30 ; 17.45 ; 20). Drumul Sării 
(orele 15; 17.30 : 20).

OBSESIA
rulează la Buzești (orele 15,30;
18).

OSCAR — cinemascop
rulează la Dacia (orele 8,15—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 21).

UN DOLAR GĂURIT — cine
mascop

rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21) ; 
Arta (orele 9,15—16 în conti
nuare ; 18.15).

CE NOAPTE, BĂIEȚI — ci
nemascop

rulează la Unirea (orele 15,30— 
18).

SF1RȘITUL AGENTULUI W4 0’ 
cinemascop

rulează la Lira (orele 15,30; 18). 
FARAONUL — cinemascop 

rulează la Ferentari (orele 15 ; 
19).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC — cinemascop

rulează la Giulești (orele 10 ; 
15,30 : 18 ; 20.30) ; Melodia (ore
le 8.45 ; 11 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 
21) ; Tomis (orele 9—15’45 în 
continuare ; 18,15).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
cinemascop

rulează la
< 15,30 ; 18 •
CEI ȘAPTE

rulează Ia
19.15).

•DIRIJABILUL FURAT — cine
mascop

rulează la Crîngași (orele 
15,30 : 18 ; 20,15).

Cofroceni (orele
20,30).
SAMURAI
Pacea (orele 16;

VICONTELE PLĂTEȘTE POLI- 
ȚA — cinemascop

rulează la Floreasca (orele 
9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30) ; Gloria 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30). Flamura (orele 9—
16 în continuare : 18.15 20,30).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează Ia Volga (orele 9—13 
în continuare; 16.15; 18,30;
20,45) ; Aurora (orele 9 ; 11 ; 13;.
15.15 ; 17,30 : 20).

EA VA RIDE
rulează la Viitorul (orele 15,30 
18 ; 20,30).

NUNTA LA MALINOVKA -w 
cinemascop

rulează la Moșilor (orele 15 ;
17 30 ; 20). .. ;

SINGUR PE LUME
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,30).

BOMBA DE LA ORA 10,10 
rulează la Munca (orele 16 ;
18 ; 20).

PASAREA CU PENI? MINUNAT 
COLORATE — cinemascop 

rulează la Cosmos (orele. 15,30; 
18 ; 20,30).

FREDDY, LOVEȘTE TU 
rulează la Vitan (orele 
18 ; 20,15).

EL DORADO
rulează la Progresul 
15,30—18) ; K. O. (orele

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Flacăra (orele 15,30; ‘ 
18 ; 20,30).

INTII
15,30 ;

(orele
20,30).

HARALAMB ZINCĂ

ROMAN
(Text prescurtat)

Mihai Miroiu, vameș în portul Constanta, moare în condiții 
misterioase. Cazul i se încredințează căpitanului de miliție Liviu 
Roman. Acesta descoperă că Miroiu făcea parte dintr-o organiza
ție de contrabandiști, în continuare bănuielile anchetatorilor cad 
asupra Luizei Urseanu, fosta iubită a vameșului, dar și asupra 
gestionarului Purje de Ia bufetul „La marinarul vesel".

— Parola ?
— Cv Tom...
Roman își stăpîni eu greu o tresărire. Se uită pieziș la Răș- 

canu și-i văzu mărul lui Adam săltînd în sus si în jos, pe
semne tot din pricina emoției.

— Pe urmă, la ce număr o să telefonezi 7
— Zău, mă jigniți... 15.63,
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— Mulțumesc...
— Pot să plec ?
— Da... o să vă ducă dumnealui cu mașina... însă în legă

tură cu banii... Păstrați taloanele mandatelor ?
— Cum să nu ?
— Atunci, ca să putem descurca încurcăturile astea biro

cratice. vă rog sa i le dați ofițerului care o să vă con
ducă...

Leonida PopesCu dădu plictisit din cap. Se ridică. Roman 
îi făcu semn lui Rășcanu să-1 însoțească. în ușă. ziaristul se 
opri si zise :

— Să-i comunicați tovarășului maior că • sînt foarte su
părat...

— Vă rog să-1 înțelegeți si pe dînsul...
Cei doi ieșiră. Rămas singur. Roman căzu pe gînduri. In

tuia apropierea unui moment greu... a unui moment dificil... 
un gest greșit ,din partea sa. un tremur al bisturiului... și 
operația ar da greș. „Numai de n-aș apăsa din greșeală pe un 
alt buton... pe un buton de alarmă".

Și. înainte de a se prezenta comandantului regiunii la ra
port. se așeză la birou și-și notă în carnet următoarele mi
siuni :

1. O echipă care să-1 supravegheze îndeaproape pe Leonida 
Popescu.

2. întărirea supravegherii lui Vasile Purje.
3. De aflat încă în noaptea asta numărul' de telefon al așa- 

numitului post nr. 3. pentru a fi pus sub supraveghere.
4. De pus sub supraveghere responsabilul magazinului spe

cial de difuzarea breșei.
5. De aflat cine-i cel care i-a expediat lunar bani lui Leo

nida Popescu.
6. De aflat pe ce stradă și la cine este instalat telefonul 

cu nr. 15.63. A i se pune telefonul sub supraveghere, pentru 
ca astfel să se ajungă la Tom.

Roman inchise carnețelul. Se ridică în picioare. în mintea 
sa, numărul 15.63 avea rezonanța unui act de identitate... re
prezenta identitatea telefonică a misteriosului Tom.*. Se apro
pie iar de fereastră. Pe cer, norul împietrise la jumătatea 
boitei ; se săturase, pesemne, de atîtea stele înghițite și acum, 
sătul, adormise pe boltă. „Trebuie să aflu conținutul con
vorbirii dintre Sillone și Tom"..., apoi... Miine va fi o. zi 
grea".
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S E L
de Adriana Iliescu

PAUL Voieule-șcu, Jflarin, 'Vanea,' 
■rwtw/iaKu, oui uu, tjiaya, 
Arghezi. Mai fiecare ca
pitol e precedat de o 
incursiune elegantă în. stu
diile literare cele mai im
portante ale colegilor săi — 
criticii care s-au ocupat de 
aceiași poeți. Procedeul e 
nu doar generos șt pen
tru cititor — binevenit sub 
rcbport informativ dar, mai 
mult, prezintă avantajul că 
reliefează aportul inedit al 
autorului. Or, s-ar părea, că 
tocmai asta urmărește să 
demonstreze Mircea Tomuș, 

• că • reușește să fte original 
acolo unde s-ar fi zis că 
lucrurile au fost clasificate.

Unul dintre unghiurile 
de perspectivă în care se 
situează criticul este mo
dernitatea operei unui* scri
itor clasic: cind Adrian 
Marino a făcut să se tipă
rească cea mai completă și 
științifică ediție Mace
donski, Mit cea Tomuș ara
tă „cum ne apare astăzi 
poezia lui Macedonski atît 
în perspectiva 'istoriei lite
rare cît și îri lumiha actua
lității" (pg. 47). Criticul 
clujăn s-a orientat spre na
turile romantice dar dife
rențele specifice sînt cu fi
nețe detașate: din compa
rația (palpitantă 1) între 
Eminescu și Macedonski 
reiese că „opera poetului 
nopților nu e atît o replică 
a celei eminesciene cit un 
complement". Analizele ce
lelalte urmează aceeași in
teresantă și fertilă modali
tate.

El/CDAT VoieuleGCu, ,Marin, Yinea,
EtEKAv î ;>lzOÎÎ. Fu'iitdoi^nîi, Bcfrbu, Qlaga,

Mitul
din mereu alte^unghiuri, a 
ispitit, după ce Tirso de 
Molina a scris „El burlador 

■ de Sevilla" — numeroși 
scriitori^ In cartea lui Paul. 
Ever ac (bine cunoscut de 
public ca dramaturg) am 
întîlniț un Don Juan în 
haine care „titirite. și rafiș- 
tolate" ca să nu se observe 
că sînt vechi de zece ani, 
„mergînd puțin aplecat, cu 
o împleticeală elegantă de a 

k om, care nu se sinchisește", . 
trăind din vinzări de obiec
te vechv și din expediente, 
purtînd inel scump — un 
reprezentant al fostelor cla- 
se^ parazitare, exploatatoa
re. Cartea, e scrisă în 1958 
și faptele se petrec în anul 
1956. Don Juan-ul este sur
prins. într-un moment de,.. 
criză, trece psihologic, prin- , 
tr-o tulburare după care —? 
ne este sugerat -— se o- 
rientează către un mod de . 
viață firesc, omologat ..de 
normele vieții sociale.

O asemenea metamorfoză 
este Explicabilă prin unele ■ 
calități intelectuale pe care 
le are, totuși, erOul: este 
un individ' inteligent șicul-.. 
tivât care face comentarii 
de C3tet - pe marginea unor 
fapte banale, pune mereu 
semne de întrebare și își , 
răspunde în mici eseuri o- 
riginale. >.

‘ loh' Trestioreanu se ob
servă necontenit pR el în- 

' suși astfel ilicit micul ro- 
w man (149 pagini) al cărui

A prbtagdnist Rste, devine o
A proză de analiză; Și avem

' nEvbie de1 romane analitice!

Este vorba de un vo- 
-lum de istorie, literară țP cu un. stil limpede și
elevat. Domnește aci 
serioasă stringență în de- W finirea noțiunilor ce sint
avansate. Fluiditatea frazei 

• te poartă fără obstacolele-
verbului greoi prin univer
sul poetic al unor poeți nu 

• tocmai simplu de analizat 3
Alecsandri, Eminescu, Ma
cedonski, KCoșbuct Goga, 

£ Minulescu, Bacovia, Pillat,• •••••
De ce n-am fost invitat la ziua

(Urmare din pag. I)

băieții caută societatea fetelor, 
elegante, fetele își ' îndreaptă, 
simpatia către băieții care pot 
vorbi, asemeni lui Mircea.; des
pre mașini, magnetofoane care 
sînt „ca și ale lor". ,......

Bine a făcut I. T. că s-a a- 
dresât ziarului : trebuie să dis
cutăm asemenea1 lhcrUri‘cît mai 
deschis cu putință; Dar discuția 
să nu se limiteze numai la noi. 

, Oare părinții no$trit-n*atFnimic 
dă/spus în legătură icui probie-: 
mele ridicate de colegul nostru 
din Capitală ? .

Mircea a împrumutat 
snobismul țr-L poartă 

uitîndu-se doar 
în oglindă

Problema pe care o ridică I.T. 
necesită mai mult decît un răs
puns imediat și lapidar, ce s-ar 
putea emite, de fapt, prin sim- 

• pla lecturare a epistolei : o me- 
. ditație.. care, devenită publică, 
se transformă într-o problemă. 
PaSul cel mare s-a făcut, prin 
simplul fapt că s-a pus. fiindcă 
rezolvare nu poate încă exista, 
încercîndu-se doar soluții. Nu 
pretind c-^aș putea da eu una, 
dar interesul (un interes îngri-

Debarcaderul lacului Siutghiol era pustiu; Toate bărcile, cu ex
cepția uneia singure, ieșiseră în largul lacului cufundat în beznă.

— Dumneavoastră sînteți domnișoara Urseanu ? o întrebă omul 
de la debarcader ; avea o1 voce răgușită.

Luiza tresări. Se uita neliniștită la Ben. „Magnificul" însă 
n-avea cum să-i înțeleagă tresărirea. „De: unde mă cunoaște ?" 
se întrebă. Deși se născuse în Constanța, deși an de an se bucu
rase din plin de binefacerile, litoralului natal, niciodată nu se 
plimbase cu barca pe ghiolul lacului Mamaia, și încă pe în
tuneric.

— E ultima barcă, adăugă omul de la debarcader. Nu sînteți 
dumneavoastră domnișoara Luiza Urseanu ?

— Da. murmură ea, eu sînt..-.
— Poftim... pentru dumneavoastră a fost reținută.
Luiza ar fi vrut să întrebe de cine, dar își dădu seama că s-ar 

fi pus într-o sițuație absurdă..
— Trec eu lai rame, propuse Ben.
Oiriul de la debarcader îi ajută să urce, iar înainte de a împin

ge barca spre lac, le atrase atenția : :
— Aveți o oră... La ora zece $i jumătate vă întoarceți... toate 

bărcile se întorc...
Barca începu să alunece lin, iar Ben începu să vîslească rar, 

răscolind abia auzit apa. Cînd se apleca ușor înainte, zărea fața 
palidă și înspăimîntată a Luizei și se întreba în gînd. cu can
doare. de ce i-o fi teamă, că doar el se afla lîngă dînsa...

— Ce liniște ! observă ea. Am făcut bine că m-am schimbat... 
seara e cam răcoare.

Simțea, de fapt, nevoia să-^si vorbească, să-și audă glasul, să-și 
risipească senzația de trăire ireală care o- stăpînea.

Tăiată de vîsle apa clipocea dureros; Se depărtau de -mal. fu
sese reținută din vreme de un tovarăș de la O.N.T.

— Ai aflat cine e tovarășul de la O.N.T. ? se interesă. Roman, 
atras de noutatea raportului.

— Nu. căci cel de la debarcader nu-1 mai văzuse pînă atunci,1 
răspunse sublocotenentul fumînd din ce în ce mai nervos. Am 
început să căutăm o ambarcațiune ca să putem ieși în larg. Din ' 
păcate, n-am găsit nici una. „Așteptați, ne-a sfătuit și salariatul 
debarcaderului, căci pe lac se poate vîsli numai pînă la douăzeci 
și două și treizeci de minute. Intr-adevăr, către ora amintită, 
ambarcațiunile au început să se înapoieze. Numai barca Luizei 
nu s-a mai înapoiat în jurul orei 23, la cererea noastră, func
ționarul a dat alarma. A fost adusă o barcă cu motor. Ăm ieșit.
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STELIAN
„Simbata

GRUIA
mortilor"

un debut inEste încă .... ...
proză în colecția „Lucea
fărul". Universul ’ țără
nesc al cărții lui Ste- 
lian Gruia începe să se 
contureze de loc bucolic, și. 
asta e bine, din întâmplări* 
grave, definitive. Persona
jele sînt oameni duri, greoi, 
și cel mai adesea, pătimași. 
S-ar zice că autorul, mol
dovean, și-a ales ca maes
tru pe Rebreanu cel din 
„Ion". însă cedează uneori 
tentației de a miza pe în
duioșarea cititorului căruia 
ii povestește lucruri cum
plite, grozăvii. („Numai 
ochii și glasul").

Proza dip,' care fie putem 
da mai bine seama de po
sibilitățile autorului este 
„Simbăta. movtjior" care dă 
și titlul volumului.

jorător) vine din altă parte : ne 
invită pe noi înșine la retro.-- 
specții vizînd relațiile de prie
tenie pe care le avem, ne invită 
înainte de a fi prea tîrziu. Și 
deoarece terenul acesta al gene
ralizărilor nu știu cît de mult 
îl poate interesa pe I.T.,, care, 
evident, așteaptă un răspuns, în-? 
cerc să fiu la obiect. Să înlătur 
deci prima incertitudine a cole
gului nostru. A procedat bine 
adresîndu-se în . primul rînd 
nouă și- nu prietenilor care nu 
i-ar fi putut răspunde decît prin 
prisma contextului pe care l-a 
creat anturajul respectiv, gene- 
rîhd (mă feresc de cuvîntul de- 
gerîerfed) interpretări de'o su
biectivitate care nu- este atît a 
lor cît a cercului respectiv. Deci, 
spun că a procedat bine și prin

- asta vreau să înlătur .incertitu
dinea lui I,T. care se exprimă, .... ______ -______
că : „întâmplarea în sine pâre lip- ’ doar în oglindă, nii-și cbrcetea- 
sită de semnificații4'. Răspunsul 
poate suna negativist-laconic, 
dar îl rostesc : te înșeli, prie
tene ! ; si vreau să cred că-1 
bucupă.

Și acum, inevitabil trebuie să 
intrăm în miezul problemei ; „De 
ce n-am fost invitat la ziua co- 

■ legului (nu-i zice prietenului) 
meu“. Prin simpla interpretare 
a titlului (vezi paranteza) se 
pare că I.T. a ajuns la o oare
care concluzie, nedecontată, to
tuși, într-o ultimă atitudine, căci

altfel nu ne-ar fi scris. Sau dacă 
inconștient a comis permutarea 
asta — prieten — coleg, ce, evi
dent, nu este similară (deși poa
te fi), înseamnă că resorturile 
afective și-au spus cuvîntul. 
Prin această ultimă frază m-am 
eschivat puțin răspunsului, care 
e logic, dar sună dezolant: n-ai 
fost invitat fiindcă nu ,te intere- 

' sează inventatul tuturor mărci
lor de turisme, nu ăi perspective 
apropiate de a cumpăra așa 
ceva, nu poți să organizezi 
ceaiuri dansante; și toate mo
tivele pe ea.re le-ai invocat. 
Poate aștepti încurajări, dar ele, 
după părerea mea, ar prelungi 
drama, căci nu e simplă întîm- 
plare, cum o numești, înțr-o ul
timă decepție Or, eu tocmai 
așa. ceva vreau să înlătur. Mir
cea este Uri snob, a împrumutat 
snobismul și-1 poartă Uîtîndu-se
ză dinlăuntrul său ; dacă ar fa- 
ce-o și-ar da seama de goliciu
nea lui și de gravitatea mani
festărilor exterioare. A . încerca 
însă, să-1 convingă pe Mircea de 
eroare este, fără îndoială, o altă 
eroare. Văd cealaltă perspecti
vă : poate se va întoarce el sin
gur la I.T. și 'atunci trebuie ne
condiționat iertat, prietenia re
luată ; și-a înțeles singur gre
șeala.

ADRIAN ISAC
, Licețd nr. 1 — Hunedoara

pe lac. Noroc de reflectoare... cu ajutorul lor, am găsit barca ; 
am găsit-o și pe Luiza Urseanu, împușcată.

— împușcată ? 1 ? se cutremură Roman.
— Da. Băiatul a fost și el rănit destul de grav. L-am găsit 

prăbușit lîngă cadavrul ‘femeii ;- își pierduse cunoștința... L-am 
trasportat urgent la spital, unde a și fost operat.A pierdut mult 
singe..', și pentru a fi salvat, i s-a făcut o transfuzie... Acum e în 
afară de orice pericol, dar...

Sublocotenentul Băjenaru tăcu : era lac de sudoare. Se șterse 
cu o batistă mototolită,-urmărindu-d din priviri pe Roman. Acesta 
închise ochii, ca și cînd ar fi-vrut să nu mai vadă nimic ; pe chi
pul său își făcu loc o expresie de...deznădejde, și de amărăciune. 
Tăcerea se prelungi. Băjenaru nu. încercă-șă-1 smulgă jpe căpi
tan din gîndurile sale.

— Unde e acum cadavrul Luizei Urseanu ?
— La morgă... “ x '•'>■ ?
„De necrezut, își spuse Român... âu ucis-o și pe dînsa... N-a 

fost chip s-o salvăm... Sărmana Luiza ! S-a jucat cu focul, dar 
jocul l-a plătit .scump, cu viața"...

X. „COMPOT DE PERE"
1

Roman mai controlă. încă o dată pregătirea, grupelor operative, 
îi Raportă comandantului că totul, este în ordine. Nu era numai 
nervos ci și obosit. Nu dormise toată noaptea. Moartea Luizei 
Urseanu îl îndurerase nebănuit de mult. Cu Ben nu izbutise să 
stea de vorbă. Se repezise pînă la spital să-1 vadă, dar doctorul 
îl sfătuise să renunțe deocamdată la ideea de a-1 interoga pe 
rănit. „Magnificul'* se zbătea -între viață și moarte.

Primul raport de pe teren îl găsi pe Roman la secția de radio- 
telecomunicații și avu darul să-1 smulgă din ghearele apatiei. 
Stătea tocmai la masa de comandă, alături de ofițerul de ser
viciu, un tînăr locotenent-major, cînd se aprinse un bec roșu. 
Ofițerul îi arătă unul din receptoare. Roman îl ridică și auzi : 
„Alo... Alo... Constanța... Raportează Dunărea. Chiar în momen
tul ăsta, Leonida Popescu a părăsit’ locuință... E ora 8,30“. Ro
man răspunse sec : „.Am înțeles,, continuați urmărirea". După 
cinci minute, un alt raport îl informa că „La marinarul vesel" 
nu intervenise nimic deosebit. Purje își vedea liniștit de ale sale.

(VA URMA)
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de către tovarășul ION ILIESCU, prim-secretar al C. C. al II. T. C. 
ministru pentru problemele tineretului

(Urmare din pag. I) județene nu au stăruit înde
ajuns în promovarea unor 
forme noi, eficiente de muncă 
politică, în asigurarea cadru
lui corespunzător unei infor
mări sistematice, temeinice și 
operative a diferitelor categorii 
de tineri. Trebuie să relevăm 
chiar faptul că unele organi
zații U.T.C. au slăbit preocu
pările pentru activitatea de 
înarmare teoretică a tineretu
lui, de ridicare a combativită
ții politice a uteciștilor. Lărgi
rea sferei de preocupări a 
U.T.C.-ului. răspunderile noi 
pentru organizarea unor ac
țiuni practice — cultural- 
distractive, sportive, turis
tice — ca și reducerea 
numărului de ședințe, au 
fost interpretate în mod 
greșit în unele organizații, 
ducînd la slăbirea preocupă
rilor pentru activitatea poli- 
tico-educativă.

Diversificarea activităților 
organizației noastre, înlătura
rea unor elemente de forma
lism, asigurarea unui caracter 
mai atractiv acțiunilor pe 
care le întreprindem trebuie 
să ducă nu la slăbirea muncii 
politice ci la lărgirea mijloa
celor de influențare, la îmbo
gățirea formelor muncii edu
cative.

în munca politico-ideologi- 
că un loc important trebuie 
să-1 ocupe în continuare pre
ocuparea pentru prezentarea 
operativă și dezbaterea cu ti
nerii a problemelor actuale 
ale politicii partidului, ale 
vieții social-economice din ța
ra noastră.

Prin activitatea lor, organi
zațiile U.T.C, trebuie să pro
moveze activ în rîndul tinere
tului concepțiile științifice 
despre natură și societate, să 
cultive înaltele idealuri co
muniste. Mobilizînd tineretul 
,1a efortul general al poporu
lui nostru de dezvoltare și 
perfecționare a orînduirii so
cialiste, de instaurare între 
toți membrii societății a rela
țiilor de colaborare, de res
pect , și înțelegere reciprocă, 
de afirmare a umanismului 
caracteristic relațiilor socia
liste de muncă și viață, edu- 
cînd tinerii în spiritul respec
tului și al pasiunii pentru a- 
devăr și dreptate, organizația 
noastră își va îndeplini o în
datorire de cinste. ;

în preocupările organizațiilor 
U.T.C. este necesar să-și 
găsească un loc mai impor
tant problemele educației 
moral-cetățenești — obiectiv 
dintre cele mai importante ale 
muncii educative. Cuitivînd 
respectul față de muncă, de 
făuritorii bunurilor materiale, 
popularizînd larg rezultatele 
Obținute în muncă de nume
roși țineri care fac cinste ge
nerației lor, organizațiile 
U.T.C. vor trebui să stimuleze 
afirmarea unui puternic cu
rent de opinie, de combativi
tate față de orice atitudini 
incompatibile cu principiile 
noastre socialiste, față de ten
dințele de sustragere- de la în
deplinirea îndatoririlor profe
sionale și sociale.

Vorbitorul a subliniat apoi 
faptul că organizațiile U.T.C. 
trebuie să manifeste o mai 
mare combativitate față de ti
nerii care se abat de la nor
mele de conviețuire socială sau 
săvîrșesc diferite infracțiuni, 
încâlcind astfel principiile eti
cii comuniste.

Existența unor fenomene 
negative trebuie să preocupe 
mai mult și în permanență or
ganizațiile U.T.C., care sînt 
datoare să acționeze cu 
promptitudine, să mobilizeze 
opinia masei de tineri față' de 
manifestările incompatibile cu 
principiile moralei noastre so
cialiste, să pună în dezbaterea 
colectivelor de tineri pe cei 
ce nu respectă normele noas
tre de conviețuire. Fiecare u- 
tecist trebuie să se situeze pe 
o poziție militantă, să se con
sidere un promotor al idealu
rilor noastre de viață, să fie 
un exemplu de înaltă ținută 
morală, conștiinciozitate, să 
dea dovadă de corectitudine, 
cinste și modestie la locul de 
muncă. în cadrul colectivității 
din care face parte, în viața 
de familie.

plin, spre binele patriei socia
liste, al poporului muncitor.

Este un fapt îmbucurător 
că în contextul acestei peri
oade de efervescență creatoare, 
o seamă de organizații U.T.C. 
au intensificat eforturile desti
nate pregătirii politice a tine
rilor, au abordat în modalități 
și forme noi munca de propa
gandă, răspunzînd mai bine 
preocupărilor și cerințelor di
feritelor categorii de tineri.

S-au obținut unele rezultate 
ce se cuvin menționate, care 
constituie pași înainte în înțe
legerea faptului că în educa
ția politico-ideologică, mai 
mult poate decît în oricare alt 
domeniu al activității noastre 
este ■ necesar să apelăm la mij
loace atractive, adecvate vîrs- 
tei; capabile să stîrnească in
teresul tinerilor, să convingă.

Cu sprijinul organelor și or
ganizațiilor de partid s-au 
îmbunătățit și s-au diversificat 
modalitățile de informare a ti
neretului' cu problemele politi
cii interne și internaționale a 
partidului și statului nostru. 
Au avut' loc, în special în fa
cultăți, numeroase întîlniri cu 
activiști de partid și de stat, 
cu publiciști, cu specialiști în 
diverse domenii, care au răs- 
puns la întrebările tinerilor. 
Această formă de comunicare 
directă s-a bucurat de o bună 
apreciere din partea tinerilor ; 
în upele organizații, mai cu 
seamă în școli și facultăți, au 
căpătat un caracter mai orga
nizat dezbaterile teoretice, dis
cuțiile pe probleme de filozo
fie, etică, economie și sociolo
gie. Enciclopedia șî dicționarul 
politic, cadranul politic inter
național’ clubul de informare 
politică, colocviile ideologice, 
filozofice sînt cîteva dintre 
inițiativele organizațiilor U.T.C. 
din municipiul București, din 
alte orașe ale țării care au 
întrunit adeziunea tinerilor.

Organizațiile uTr.C. în cola
borare cu instituțiile de.cultură 
și învățămînt au inițiat o 
largă mișcare pentru cunoaș
terea de către tineri a trecu
tului de luptă al clasei mun
citoare. al Partidului Comu
nist Român, al poporului nos
tru. In aproape toate.județele 
tării s-au organizat cercuri de 
prieteni ai muzeelor., cara
vane muzeistice, simpozioane 
pe teme istorice, evocarea unor 
personalități de seamă ale isto
riei patriei. Cu prilejul aniver
sării a 120 de ani de la Re
voluția din 1848 au avut loc 
numeroase întîlniri ale tinere
tului cu oameni de știință, ex
puneri, concursuri la care a 
participat un mare număr de 
tineri.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că. în raport cu sar
cinile multiple pe care le ridi
că etapa actuală de dezvoltare, 
în condițiile în care astăzi se 
confruntă cele mai diverse o- 
pinii asupra unor probleme e- 
sențiale ale lumii politice con
temporane, rezultatele- obținu
te în acest domeniu nu sînt 
întru totul satisfăcătoare.

Uniunii Tineretului Comu- 
ist, ca organizație revoluțio- 
ră a tineretului din țâra 
I\stră, îi revin datorii mari 

..lunca de pregătire ideolo
gi tineretului. Este necesar 
cî »anizația noastră să adu- 
C iz<JPri^n activ la Jărgirea 

erilui cunoaștere al 
pTajutîndu-i sa pătrun- 

evenimi1® «i . semnificațiile 
trei Wor- dn-ecfi.le evolu- 
‘ ' situez£or’temporane' sa 
revolution poziții militante.

Este nei 
continuitate să asiguram 
litico-educat?etivitatea po- 
ferențierea aorecum și di- 
de, nivelul de îor m raport 
ceptivitate al dttire, de re
vii de tineri. Hor catego
ria practica die tolătu- 
aceleasi mijloace’'Pe‘a la 
acțiunile sînt a«rent că 
deriflor sa'1 tn stu' ^iLiWleețualil°. ti
nerilor muncitori, ti
neri cu mai mu'1 ti
nerii in viată ca ,e- 
Xti pe băncile școlhr 

privința voh 
Central al U.T.C.. corn.

si ÎMBOGĂȚIM N0I REALIZĂRI 
tradițiile mi, V0LUNTAR 

Pm^E
î
Ct . .reonștiințe patriotice, 
a ea unui număr ma- 
asenai patriei noastre, 
lor. Pe 
CentAun‘ 
prilejil^ 
sări a 
Livezenîț 
entuziasn 
tineret, a împinată cu 
tă întreceau 1 nostru 
ile U.T.C. , adevăra- 
activității vganizați- 
Ca urmare a-o] tarea 
4.500 de tineiriotice. 
levi și studenț.mări, 
mii de solicit e. 
pe șantierele na de 
tineretului penh,z£ 

’*

t. •

<* .volunt^J^mhcă.
continua sWU »» . t

& ss-^ss:

linei} fzaz.Atoi au cons-
vuit 'un prilej de
• entuziasmului tinerilor.

care-1 au 
în rîndul 

Comitetului 
adresat# cu 
20-a aniver- 

Bumbești- 

rea șoselelor București-Pitești, 
Cîmpina-Comarnic, Bum- 
bești-Livezeni. Baia Sprie-Si- 
ghet și a aeroportului Oto- 
peni.- Peste 6;000 de studenți 
au plecat să muncească pe 
ogoare la strîngerea recoltelbr 
în unitățile agricole socialiste 
și pe șantiere de irigații. Mul
te alte mii de tineri lucrează 
pe diferite alte șantiere — la 
construcția Institutului Po
litehnic București, la amenaja
rea unor zone de agrement 
și baze sportive. Toate aces
tea ilustrează entuziasmul 
cu care tinerii au răspuns 
chemării C.C. al U.T.C., do
rința generației tinere de a-și 
lega numele de marile obiecti
ve industriale și sociâl-cultu- 
rale ce se construiesc în țara 
noastră, posibilitățile de care 
dispunem pentru dezvoltarea 
acțiunilor de muncă voluntar- 
patriotică în viitor.

ACȚIUNILE CULTURAL-ARTISTICE 
ȘI DISTRACTIVE - MAI APROAPE 

DE VIAȚA ȘI PREOCUPĂRILE 
TINERILOR

La Consfătuirea pe țară a 
U.T.C. a fost subliniată în
semnătatea deosebită pe care 
o va avea în munca noastră, 
în lărgirea sferei de cuprin
dere a tineretului, organizarea 
de către U.T.C. a activităților 
cultural-artistice și distracti
ve. Se poate aprecia că nume
roase organizații au reușit să 
găsească în acest domeniu 
forme și mijloace de activita
te adecvate cerințelor tineri
lor, sa valorifice aptitudinile 
lor, să inițieze acțiuni variate, 
atractive, mai bogate în con
ținut. în scopul stimulării in
teresului pentru cultură și 
artă s-au înființat numeroase 
cercuri culturale, s-au consti
tuit noi formații artistice și 
s-a lărgit activitatea unora 
din cele existente, s-a reînno- 
dat firul unor tradiții cultura
le locale, a datinilor și obice
iurilor existente în diferite zo
ne ale țării, s-au desfășurat 
festivaluri artistice pe comune, 
orașe, simpozioane, carnava
luri, duminici cultural-sporti
ve ale tineretului de la sate, 
expoziții de artă ale elevilor 
și studenților etc

Deși s-au organizat nume
roase acțiuni, gradul de cu
prindere în activitatea cultu- 
ral-artistică și distractivă este 
încă redus, se manifestă ten
dința de a se limita activi
tatea la organizarea unor ac
țiuni de amploare. neglijin- 
du-se organizarea unor ac
țiuni mai restrinse, cu forțele 
organizațiilor, care însă să o- 
fere prilejul participării mai 
frecvente a masei largi a tine
retului la asemenea acțiuni. La

SPORTUL, TURISMUL ȘI PREGĂTIREA 
PENTRU APĂRAREA PATRIEI - 

ACTIVITĂȚI CARE SĂ INTERESEZE 
ÎNTREGUL TINERET

Sportul a început să ocupe 
un loc tot mai însemnat în ac
tivitatea Uniunii Tineretului 
Comunist. Syte de mii de ti
neri, muncitori, țărani, elevi 
și studenți au participat la în
trecerile organizate în cadrul 
campionatelor interne ale aso
ciațiilor sportive din între
prinderi și de la sate, la cam
pionatele școlare și universi
tare. O acțiune de amploare 
a constituit-o „Crosul tinere- 
tului“ la care au luat parte 
peste 1000 000 de tineri. In 
prezent se desfășoară „Cupa 
tineretului de la sate“ care se 
va încheia cu faza pe județ în 
cinstea zilei de 23 August. S-au 
extins acțiunile de amenajare 
cu forțele tineretului a unor 
baze sportive simple. Luțiind 
concursul „Cea mai bună bază 
sportivă" unele comitete ju
dețene ca Teleorman, Dîmbo
vița, Ilfov, Timiș, Galați. Ar
geș, Dolj, Olt au reușit să ame
najeze un număr mare de baze 
sportive, să atragă un număr 
sporit de tineri la participarea 
la diferite discipline sportive.

Trebuie să menționăm însă, 
a spus vorbitorul, că în acest 
domeniu sîntem încă la în
ceput. Activității sportive nu 
i s-a imprimat încă mai mul
tă continuitate și un mai larg 
caracter de masă. In unele 
locuri se acordă o atenție exa
gerată sportivilor de perfor
manță, cărora le sînt rezer
vate, în exclusivitate, și bazele 
sportive existente. Este de 
aceea necesar să fie amena
jate, în școli, cartiere, în apro
pierea marilor întreprinderi, 
noi baze sportive, iar la sate 
trebuie consolidată activitatea 
asociațiilor sportive recent 
constituite,, printr-o mai aten
tă îndrumare în urmărirea ca
lendarului propriu de com
petiții sportive și prin dezvol
tarea acelor secții pentru care 
există condiții locale favora
bile. în perioada următoare.

Ținînd seamă de importanța 
și amploarea pe care. o vor 
lua acțiunile de irigații — lu
cru subliniat și de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ultima 
plenară — împreună cu Con
siliul Superior al Agricultu
rii vrem să dăm o atenție de
osebită în anul viitor organiză
rii unor tabere de muncă pe 
marile șantiere de irigații, din
tre care unele să fie declara
te șantiere ale, tineretului.

Sîntem încredințați că, răs- 
punzînd dorinței de afirmare 
a dragostei față de muncă, en
tuziasmului tineresc, acțiunile 
de muncă voluntar-patriotică 
vor cunoaște o și mai mare 
extindere în viitor. Stau ga
ranție pentru aceasta modul în 
care au început lucrările pe 
actualele șantiere naționale ale 
tineretului, rezultatele dobîn- 
dite de primele brigăzi care 
lucrează pe aceste șantiere.

nivelul organizațiilor U.T.C. 
se simte nevoia inițierii unor 
acțiuni cultural-artistice și dis
tractive mai bogate în conți
nut, mai variate și diferențiate 
în funcție de preocupările și 
pregătirea tinerilor.

Este necesar ca organele ju
dețene și municipale să fie mai 
prezente în procesul de con
cepere a repertori ilor insti
tuțiilor de artă din localitate, 
al stabilirii turneelor art:stice. 
să apeleze mai frecvent Ia 
sprijinul personalităților vieții 
culturale, artistice pentru a 
contribui la dezvoltarea intere
sului tinerilor pentru artă, ia 
cultivarea discernământului ar
tistic.

O atenție mai mare trebuie 
să acorde organizațiile U.T.C. 
muncii cu cartea, popu
larizării în rîndurile tinerilor a 
noilor apariții din literatura 
noastră și universală, să or
ganizeze seri de poezie, de lec
tură artistică, de dezbateri pe 
marginea unor lucrări bele
tristice, procese literare. întîl
niri cu scriitori etc.. încura- 
jînd pe diferite căi lectura 
particulară a tinerilor. Se pot 
organiza în acest scop acțiuni 
interesante și utile cu biblio
tecile din localitate sau din 
întreprinderi.

Realizarea sarcinilor de mare 
însemnătate ce revin organi
zațiilor noastre în acest do
meniu impune o mai bună co
laborare cu organele sindicale, 
cu conducerile instituțiilor de 
artă șî cultură, de învățămînt, 
cu radioteleviziunea. cu toți 
factorii care pot sprijini a- 
ceastă activitate.

comitetele județene trebuie să 
acorde atenție organizării eta
pelor intercomunale și jude
țene ale „Cupei tineretului 
de la sate", pentru ca această 
competiție sâ se desfășoare cu 
succes și să devină o competiție 
tradițională, de masă a tinere
tului sătesc.

Turismul cunoaște un în
ceput promițător de dezvoltare 
în rîndurile tineretului. In
tr-un număr mare de școli șj 
facultăți, întreprinderi, și la 
sate cercurile de turism ale ti
neretului au început să orga
nizeze excursii și drumeții, să 
desfășoare activitate de pro
pagandă turistică. Comitetele 
județene, municipale și orășe
nești au inițiat excursii locale 
de 1—2 zile la sfîrșit de săptă- 
mînă la care au participat mii 
de tineri. înființarea Biroului 
de Turism pentru Tineret pe 
lingă C.C. al U.T,C. a dat un 
impuls activității turistice de 
masă. Acesta a organizat pen
tru perioada de vară, pe plan 
central, excursii la munte și 
mare, pe diferite trasee, cu 
circa 20 000 de tineri. C.C. al 
U.T.C., împreună cu Ministe
rul Tnvățămîntului a luat mă
suri pentru organizarea va
canței de vară a elevilor și 
studenților, pentru pregătirea 
centrelor cultural-sportive, a 
taberelor și excursiilor la care 
vor participa peste 80 000 de 
elevi. Sînt în curs de proiecta
re sau amenajare unele baze 
turistice, cum sînt extinderea 
taberei de la Cost’nești, orga
nizarea unui sat turistic în ju
dețul Brașov, puncte turistice 
pe Dunăre și în Delta Dunării. 
Unele comitete județene au 
inițiat, cu forțe proprii, amena
jarea unor puncte turistice.

Biroul de Turism pentru Ti
neret are datoria să acționeze 
cu mai multă vigoare și opera
tivitate în îndeplinirea atribu
țiilor ce-i revin ca organism 

specializat al C.C. al U.T.C. în 
promovarea și dezvoltarea tu
rismului, în creșterea număru
lui de tineri antrenați în 
excursii și drumeții. Evident 
însă că afirmarea turismului 
la nivelul corespunzător nu 
poate fi lăsată doar în seama 
acestui Birou sau a comisiilor 
județene. Fiecare organizație, 
fiecare comitet U.T.C. are obli
gația ca, valorificînd inițiati
vele și sugestiile tinerilor, spi
ritul și priceperea lor organi
zatorică, folosind posibilitățile 
de care dispun, că înscrie cu 
regularitate în programele de 
activități excursii și drumeții, 
vizite ia locuri și monumente 
istorice, la obiective industria- 
ie, să vină în întîmpinarea so
licitărilor tinerilor în această 
direcție.

Informăm plenara că îm
preună cu Ministerul Forțelor 
Armate și Ministerul învăță- 
mîntului, Biroul Comitetului 
Central al U.T.C. a inițiat în a- 
ceasta perioadă o seamă de 
măsuri cu caracter organizato
ric și tehnico-material în ve
derea începerii din toamna a- 
cestui an a pregătirii tinerilor

DIFERENȚIEREA ȘI DIVERSIFICAREA

- ATRIBUTE CARE SE MENȚIN

IN ACTUALITATE

Trecînd la activitatea desfă
șurată de către organizațiile 
U.T.C. din școli, informarea 
sublinia că, în perioada care a 
trecut de la Consfătuirea pe 
țară, organizațiile U.T.C. au 
inițiat cu sprijinul conduceri
lor școlilor, al cadrelor didac
tice, o gamă largă de activi
tăți menite să stimuleze in
teresul elevilor pentru lărgi
rea orizontului lor de cunoș
tințe politice, științifice, teh
nice și culturale. în acest 
sens, se evidenția faptul 
că în școli au început sâ 
funcționeze cercuri pe mate
rii, cenacluri și societăți lite
rare ale elevilor, iar numărul 
revistelor școlare a crescut. 
Activitățile pe cercuri au pri
lejuit organizarea unor expo
ziții atît la nivelul județelor 
cît și la nivel central, iar 
olimpiadele pe obiecte și con
cursurile pe meserii au con
stituit surse apreciabile de in
teres pentru marea masă a 
elevilor. Din păcate, cu toate 
rezultatele bune obținute. în 
ultima perioadă, se constată 
că mai există situații de tu
telare măruntă a activității 
organizațiilor U.T.C din școli 
de către cadrele didactice, 
conducerile școlilor și chiar 
de către unii activiști ai co
mitetelor județene, municipa
le sau orășenești ale U.T.C. 
care nu stimulează inițiativa, 
activitatea proprie a elevilor, 
manifestă puțină înțelegere 
față de cerințele elevilor, au 
chiar tendința de a frîna ini
țiativa acestora.

Cu toate indicațiile privind 
necesitatea lărgirii și diversi
ficării activității politico-edu
cative. preocuparea conduce
rilor școlilor, a cadrelor didac
tice. a organizațiilor U.T.C. 
se limitează de regulă la orele 
de dirigenție care. în multe 
școli, nu au devenit o formă 
activă de pregătire politică a 
elevilor, tematica lor nu izvo
răște organic din problemele 
care preocupă în mod direct 
colectivele respective de elevi. 
Este necesar ca. alături de 
dirigintele clasei, la întrea
ga muncă de pregătire, de 
alegere a tematicii și de

MAI MULTĂ ATENȚIE SPECIFICULUI 
muncii din Întreprinderi 

ȘI DE LA SATE

Analizînd în continuare ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderi, vorbitorul 
arăta că acestea au acumula» 
o experiență utilă în mobili
zarea tinerilor muncitori la 
înfăptuirea sarcinilor econo
mice, mii de tineri situîn- 
du-se în rîndul fruntașilor în 
muncă, al inovatorilor, al ce
lor care se preocupă cu se
riozitate de ridicarea califică
rii profesionale, de însușirea 
tehnicii noi.

Olimpiadele pe meserii, se
siunile tehnico-științifice or
ganizate cu tineri ingineri și 
tehnicieni, consfătuirile tehni
ce organizate la nivelul în
treprinderilor sau al orașelor 
cu tineri din aceeași ramură, 
acțiunile de popularizare a 
cărții tehnice, au avut un ecou 
larg în rîndul tinerilor, -stimu- 
lînd interesul și dorința lor de 
autoperfecționare.

Cu toate acestea. în infor
mare s-a insistat asupra faptu
lui că multe organizații 
U.T.C.- din întreprinderi conti
nui# să acorde o insuficientă 
atenție problemelor de 
muncă și viață ale tinere
tului. Se constată o slăbire a 
preocupării lor pentru modul 
în care tinerii își îndeplinesc 
obligațiile de producție. Unele 

pentru apărarea patriei. La 
pregătirea care se va desfășu
ra pe o perioadă de doi ani vor 
participa tinerii de la orașe și 
sate în vîrstâ de 18—20 ani ; 
elevii liceelor de cultură ge
nerală vor participa în ultimii 
doi ani de studii, cei ai licee
lor de specialitate în anii III 
și IV. iar studenții în anii II și 
III. în toate județele au fost 
stabilite centrele de pregătire 
și au fost selecționați instruc
torii din rîndul ofițerilor, sub
ofițerilor și gradaților de re
zervă. Se vor organiza cursuri 
de instruire a cadrelor U.T.C. 
și de la centrele militare din 
județe care se vor ocupa de 
pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei. Sînt în curs 
de definitivare programele, 
manualele și alte materiale ne
cesare instruirii tinerilor. Sîn
tem convinși că această acțiune 
se va bucura de adeziunea de
plină și aprecierea diferitelor 
categorii de tineri — băieți șî 
fete — contribuind atît la căli- 
rea fizică a tinerilor, cit și la 
pregătirea lor moral-cetățe- 
nească. la cultivarea sentimen
telor de responsabilitate față 
de societate, față de patrie.

desfășurare a orelor de diri
genție să participe nemijlocit 
organizațiile U.T.C., secretarii 
comitetelor U.T.C., de sprijini
rea și îndrumarea cărora vor 
trebui să se ocupe mai mult 
comitetele județene, munici
pale și orășenești.

Referindu-se la lărgirea atri
buțiilor organizațiilor U.T.C. 
din facultăți, informarea arăta 
că răspunderea directă pentru 
desfășurarea acțiunilor cultu- 
ral-distractive, sportive și tu
ristice a dat conținut mai con
cret activității acestora, a con
tribuit la sporirea interesului 
studenților față de munca or
ganizațiilor U.T.C. Perfecțio
nările aduse structurii organi
zatorice au dus la înlăturarea 
unor paralelisme existente în 
munca organizațiilor U.T.C. și 
asociațiilor, la înlăturarea dis
persării forțelor.

în viața universitară s-au e- 
vidențiat forme și modalități 
noi de organizare și desfășu
rare a muncii politice și ideo
logice, cu masa de studenți, o 
experiență pozitivă în acest 
sens constituind-o întîlnirile 
studenților cu tovarăși din 
conducerea partidului în ca
drul unor convorbiri pe teme 
de politică internă și.interna
țională, ateneele studențești 
precum și variatele manifes
tări cultural-artistice și știin
țifice.

Apreciind efectul pozitiv al 
măsurilor luate pentru îmbu
nătățirea activității organiza
țiilor U.T.C. și asociațiilor stu
dențești. raportul menționa se
rioasa rămînere în urmă a ac
tivității. care nu se face sim
țită in mod corespunzător, 
deși măsurile recente luate de 
conducerea partidului, oglin
dite în Directivele C.C. al 
P.C.R. și în legea învățămîn- 
tului. măsuri întîmpinate cu 
legitimă satisfacție de către 
studențimea noastră, dau un 
cadru legal participării directe 
a studenților la rezolvarea tu
turor problemelor referitoare 
la munca și viața lor.

organizații nu manifestă com
bativitate față de încălcările 
disciplinei, trec cu ușurință pe 
lîngă cazurile de nefolosire in
tegrală a timpului de lucru, de 
absențe nemotivate. întîrzieri 
și rebuturi.

Numeroase organizații ale 
U.T.C., îndeosebi de pe șan
tierele de construcții, se ocu
pă în mică măsură de modul 
în care se aplică prevederile 
Codului Muncii, deși pe une
le șantiere continuă să existe 
anomalii serioase în acest sens. 
Trebuie în același timp să a- 
rătăm că există puțină recep
tivitate din partea unor or
gane de stat și conduceri de 
întreprinderi față de cerințele 
justificate ale tinerilor. în u- 
nele centre muncitorești cum 
sînt Hunedoara. Reșița. Sibiu, 
Brașov, Tg. Jiu, Piatra Neamț 
și altele, condițiile de cazare 
și de masă ale tinerilor sînt 
nesatisfăcătoare datorită lipsei 
unor cămine și cantine desti
nate acestora și proastei gos
podăriri a celor existente. Or
ganizațiile U.T.C. cunosc in
suficient preocupările tinerilor 
muncitori, problemele lor pro
fesionale, de familie, manifes
tă slabă receptivitate față de 
cerințele lor justificate, nu in
tervin cu promptitudine în în

lăturarea unor deficiențe exis
tente la locurile lor de muncă, 
la cămine și cantine.

Organizațiile U.T.C. de pe 
șantierele de construcții trebuie 
să țină mai mult seama de 
specificul muncii în aceste u- 
nități, de particularitățile pe 
care le are viața tinerilor din 
aceste sectoare, de greutățile 
pe care le au de întîmpinat. O 
grijă deosebită să se manifeste 
față de permanentizarea tine
rilor la locurile de muncă, de 
calificarea lor profesională, de 
condițiile de viață, de nevoile 
lor spirituale și de distracție.

Referindu-se la activitatea 
organizațiilor U.T.C. de la 
sate s-a precizat că aces
ta este domeniul în care pînă 
în prezent se constată exis
tența celor mai multe nea
junsuri.

Activitatea organizațiilor 
U.T.C. de la sate are încă 
un caracter sporadic. întîm- 
plător, cu repercusiuni se
rioase îh cuprinderea și an
trenarea masei de tineri la 
pregătirea și desfășurarea di
verselor manifestări. Unele 
organizații sătești manifestă 
multă inerție, nu organizează 
activități, așteaptă venirea ac
tiviștilor U.T.C. pentru a re
zolva diferite sarcini.

Ținînd seama de această sta
re de lucruri, comitetele jude
țene vor trebui să folosească 
noile condiții create prin îm
bunătățirea structurii organiza
torice pentru a impulsiona 
și dezvolta activitatea organi
zațiilor U.T.C. Constituirea 
noilor comitete comunale să 
însemne din acest punct de ve
dere un moment de salt calita

PERFECȚIONAREA STILULUI 
DE MUNCĂ AL ORGANELOR U. T C.

- CONDIȚIE ESENȚIALĂ 
A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

Ultima parte a informării a 
fost consacrată problemelor 
organizatorice. Fâcînd un bi
lanț al rezultatelor dobîndite, 
vorbitorul a afirmat că simpli
ficările de natură organizatori
că aduse după consfătuire au 
început să-și dovedească opor
tunitatea. Pe alocuri însă 
transpunerea în practică a 
măsurilor stabilite a pierdut 
din vedere sensul lor larg, 
scopul spre care converg, mo
dul concret în care va -trebui 
să se organizeze și să se des
fășoare munca în viitor.
' Este necesar să reținem a- 
tenția asupra faptului că neîn- 
țelegîndu-se -spiritul în care au 
fost concepute simplificările 
privind structura organizatori
că, necesitatea renunțării la 
organisme intermediare, în li
nele organizații U.T.C. s-a a- 
juns lâ slăbirea activității în 
secții, sectoare, clase, ani de 
studii.

Ocupîndu-se de atribuțiile 
birourilor și a comitetelor 
U.T.C. vorbitorul arată că a- 
cestea trebuie să funcționeze 
ca organe colective de muncă, 
capabile nu numai să stabi
lească un contact nemijlocit, 
periodic cu masa largă a ti
neretului. să organizeze adu
nări operative de lucru ale 
tuturor uteciștilor. dar să și 
asigure un climat activ de 
netolerar.ță față de inerție și 
pasivitate, oferind un cadru 
democratic, în care tinerii să-și 
poată spune părerea deschis.

în această perioadă se con
stată o scădere a preocupări
lor organizat iilor 'U.T.C. pen
tru primirea în U T.C. Aceas
ta se explică prin faptul , că 
nu toate organele și organiza
țiile U.T.C. au înțeles cu su
ficientă claritate că activita
tea pentru atragerea în U.T.C. 
a covîrșitoarei majorități a ti
nerilor nu poate fi privită și 
rezolvată în sine, că afluxul 
tinerilor spre organizație este 
nemijlocit proporțional cu ac
tivitatea desfășurată de către 
organizațiile noastre, cu cali
tatea și conținutul acesteia. E- 
xistența acestor neajunsuri 
este strîns legată de faptul că 
unele comitete județene, mu
nicipale. orășenești și organi
zații ale U.T.C. nu au reușit 
încă să înscrie munca de creș
tere a rîndur.ilor U.T.C. în 
contextul genei al al activității 
lor. s-o înțeleagă ca un mijloc 
practic de verificare a crește
rii influenței Uniunii Tinere
tului Comunist asupra maselor 
largi ale tineretului.

în vederea dezvoltării ini
țiativei organelor și organiza
țiilor U.T.C., prin noile indi
cații adoptate de Biroul C.C. 
al .U.T.C,. o parte a sumelor 
provenite din cotizațiile de 
membru, din diferitele acțiuni 
de muncă patriotică sau acti
vități cuitural-distractive, spor
tive-și turistice vor râmîne la 
dispoziția organizațiilor U.T.C., 
în vederea sprijinirii activită
ții proprii, a dezvoltării bazei 
materiale pentru activități cul
turale și sportive. Aceasta im
plică din partea organelor și 
organizațiilor U.T.C. o deose
bită grijă pentru mînuirea 
fondurilor, o maximă preocu
pare față de modul în care ti
nerii își . îndeplinesc îndatori
rile statutare și o mare respon
sabilitate în gospodărirea ba
zei materiale, o muncă atentă, 
perseverentă pentru ca toate 
obligațiile .și normele financia
re să fie respectate.

în activitatea organizației 
noastre. în întreaga muncă de 
educare a tineretului un rol 
important îl joacă presa, ra
dioul și televiziunea care au 
acordat în ultima vreme o 
atenție sporită problemelor 
tineretului.

Ținînd seamă de problemele 
mari care stau în fața orga

tiv în munca acestora. în con
ducerea organizațiilor U.T.C 
și, îndeosebi, în fruntea comi
tetelor comunale U.T.C. au fost 
aleși, în general, tineri cu o 
bună pregătire ; aceștia însă 
vor trebui ajutați concret, pen
tru a organiza în bune condiții 
activitatea comitetelor, a co
misiilor de lucru ale acestora, 
a îndrumării organizațiilor să
tești.

Satul nostru de astăzi a că
pătat o configurație care îl în
scrie în ansamblul marilor 
transformări socialiste cunos
cute de întreaga țară. Tinere
tul satelor nu mai poate fi pri
vit simplist, global, ci în di
versitatea preocupărilor sale. 
Alături de tineri cooperatori, 
în sate locuiesc și lucrează ti
neri mecanizatori, alți specia
liști din agricultură, meseriași, 
un număr tot mai mare de ti
neri intelectuali. Această reali
tate impune diversificarea ac
tivității organizațiilor U.T.C. 
de la sate Este necesar ca or
ganele noastre județene să a- 
jute îndeaproape în perioada 
următoare comitetele comuna
le pentru a da viață programe
lor de activitate pe care l-au 
elaborat cu prilejul constituirii 
lor.

Avînd în vedere problemele 
complexe ce le ridică activita
tea organizațiilor U.T.C. de la 
sate, precum și măsurile ce se 
impun pentru îmbunătățirea 
muncii în acest domeniu, Bi
roul C.C. al U.T.C. consideră 
necesar ca una din viitoarele 
plenare ale Comitetului Cen
tral să fie consacrată analizei 
activității organizațiilor U.T.C. 
de la sate.

nizației noastie, considerăm că 
presa și, în special, presa de 
tineret, poate să ajute într-o 
și mai mare măsură la dezba
terea multiplelor și diverselor 
aspecte ce le ridică munca și 
viața tineretului, printr-o a- 
bordare mai sistematică a pro
blemelor lui majore, să con
tribuie mai mult la exprima
rea opiniei tineretului față de 
diferite probleme sociale, eti
ce. profesionale, ia popu
larizarea experienței pozitive, 
la combaterea unor neajunsuri 
din munca organizațiilor 
U.T.C. în paginile presei tre
buie să-și găsească mai mult 
loc dezbaterile teoretice, inter- 
venîndu-se mai activ și cu 
mai multă fermitate ideologi
că în abordarea unor proble
me actuale ale vieții social- 
politice. ale fenomenului cul
tural-artistic al țării ca și ale 
vieții politice internaționale, 
ale marilor confruntări de idei 
contemporane. Totodată, presa 
este chemată sâ analizeze cu 
atenție modul În care atît 
U.T.C. cît și celelalte institu
ții de stat și organizații ob
ștești. care sînt chemate să 
contribuie la formarea și edu
carea tinerei generații. își în
deplinesc sarcinile ce,le re
vin.

în continuare vorbitorul s-a 
ocupat de munca aparatului 
U.T.C. După ce a scos în evi
dentă făptui că. în ansamblu 
comitetele județene U.T.C.. au 
reușit sâ preia în bune con
diții noile atribuții, să-și înde
plinească sarcinile ce le-au re
venit. să imprime o mai mare 
operativitate muncii, să asigu
re contactul nemijlocit cu or
ganizațiile șj masa tineretului, 
a arătat că, totuși, unele 
comitete județene U.T.C. nu 
reușesc încă să îmbine mun
ca ■specializata pe domenii 
de activitate, organizarea 
activității comisiilor jude
țene. cu îndrumarea sis
tematică a organizațiilor
U.T.C.. ceea ce face ca 
una din preocupările vii
toare sa fie în continuare 
perfecționarea stilului de mun
că al organelor U.T.C., a apa
ratului și comisiilor de lucru 
pe domenii, folosirea lor cit 
mai eficientă pentru studierea 
fenomenelor specifice din rîn
dul diferitelor categorii de ti
neri, pentru cunoașterea și ge
neralizarea experienței poziti
ve dii> activitatea U.T.C.. pen
tru îmbunătățirea îndrumării 
organizațiilor. în special în 
generalizarea experienței bune, 
prin consultarea organizațiilor 
de partid, a unui număr spo
rit de specialiști și prin stabi
lirea unor măsuri concrete, re
aliste.

în încheierea informării, 
vorbitorul a spus :

Organizația noastră se află 
în fața unei importante peri
oade de muncă Ea a străbă
tut. după cum a reieșit și «lin 
raportul prezentat, o perioada 
fructuoasă, acumulîndu-se nu
meroase experiențe bune A- 
vem de făcut noi și impor
tanți pași pe calea clarificării 
și concretizării modalităților 
de înfăptuire a sarcinilor, de 
consolidare a rezultatelor do
bîndite, de exercitare a atribu
țiilor ce revin Uniunii Tinere- 

Comunist în lumina Ho- 
tărîrii plenarei partidului, pen
tru ca în continuare sâ spo
rească forța sa de influențare, 
să crească prestigiu] său in 
masa tineretului.

Plenara noastră este chema
tă să analizeze aceste proble
me, sâ desprindă toate conclu
ziile. în scopul îmbunătățirii 
în continuare a activității po
litico-educative în rîndurile ti
neretului.
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CEEA CE
N-A IZBUTIT MEDICINA 
A REUȘIT PEDAGOGIA

(Urmare din pag. 1)

Simpla și emoționanta poveste a unui 
copil care, pînă la 8 ani și jumătate, 
n-a putut pronunța decît un singur

cuvînt
Șimian ? 

șalupei 
Cit voi

Severin care au venit aici 
pentru 'a se căli la focurile 
vechi, pentru a restaura frag
mente de civilizație, pentru a 
stivui cărămizi originare și 
pentru a face umpluturi cu 
pămînt. Unul dțntreț liceeni 
se numește Tobă Emanuel și 
vrea să urmeze facultatea de 
arhitectură („dacă fac arhitec
tura, măcar să iau munca de 
jos"), alții se numesc Pavel 
Dorel, Bobia Dumitru, Rupă 
Constantin.

ul-le-a fost prielnică, pentru 
tima oară prielnică.

C. B. Spune-mi, ce cred 
menii de acolo de propria 
plecare ?

A. P. Firește că nu sînt 
seli pentru asta, deși unii din
tre ei se scutură de locul natal 
ca dc o fatalitate, ca de o li
mită. Asta o fac cei mai tineri. 
Dar, în genere, locuitorii insu
lei- nu pot, n-au cum să rîdă 
în hohote că părăsesc circuitul 
unui obicei, că lasă la voia a-

oa- 
lor

ve-

A. P. Poți să-mi descrii cî- 
teva monumente funerare ?

C. B. Nu pot spune cu prea 
mare siguranță că aș putea să 
descriu. Cel ce 'descrie tre
buie să-și cunoască în pro
funzime obiectul. Nu-mi îngă
dui o trecere grăbită peste lu
crurile grave. Cel mult tu te 
poți preface neliniștit în legă
tură cu soarta acestor monu
mente, dacă au ajuns cu bine 
la mine și ce impresie mi-ău

DIALOG INTRE
DOUĂ INSULE

Rîndurile de față le-am 
scris îndemnat de un fapt 
care depășește obișnuitul.

In clasa I B a Școlii 
generale de 8 ani nr. 114 din 
București, cartierul Pieptă
nari, învață și copilul CRIS
TIAN LESCAI, născut la 17 
martie 1959. Băiețelul, dato
rită unei boli survenite la 
vîrsta de 6—7 luni, nu a pu
tut pronunța nici un cuvînt 
pînă la vîrsta abecedarului.

Foarte îngrijorați, se înțe
lege, părinții lui Cristinel au 
prezentat de la bun început 
copilul la medic. Au urmat 
nenumărate consultații și tra
tamente, a venit mîhnirea în 
fața neînduplecatelor capricii 
ale natuiii umane. Dar, de 
realizat nu s-a realizat ni
mic. Mai , „ ,
părinților crește o dată cu 
creșterea copilului. Cristinel 
a fost înscris la centrul 
experimental Locopet, ur- 
mind și aci, timp de un an 
(1966—1967) nenumărate tra
tamente, dar tot fără atinge
rea rezultatului atît de mult 
așteptat, deopotrivă, de către 
părinți și medici. Așa se face 
că, în pragul disperării, pă
rinții lui „Cici" (la 8 ani și 
jumătate copilul acționa 
doar la acest cuvînt, prin 
care-și recunoștea nudele), 
au încercat ultima soluție în- 
scriindu-l la Școala generală 
nr. 114. A găsit aici înțelege
rea tovarășului director Radu
lescu, care a acceptat primi
rea copilului, în mod cu totul 
și cu totul experimental, în 
clasa I.

Acesta a fost un pas hotă- 
rîtor în viața lui. Repartizat 
în clasa învățătoarei Nica A- 
lexand-rina, „Cici" avea să se 
bucuie, în scurt timp, de po
sibilitatea de a-și exprima 
gândurile, de a vorbi.

Lucrurile sînt simple, emo
ționant de simple și poate 
pentru mulți de necrezut. Dar 
acestea sînt faptele. învăță
toarea a zis „a\ A repetat 
clasa, a repetat și Cici. învă
țătoarea a zis „h". A repetat 
clasa întreagă, a repetat Și 
Cici. Copilul a învățat să vor
bească, la mijloc nu-i nici O 
minune.

Cu răbdare și tact, cu o a- 
devărată dragoste de mamă 
și cu o mare perseverență, în
vățătoarea Nica Alexandrina 
a reușit această performanță 
care este departe de a avea 
numai o importanță pedago
gică.

...Școala s-a sfîrșit, copiii 
au luat vacanță. în clasa I 
B din Școala generală nr. 114 
tuturor elevilor li s-a încheiat 
situația școlară cu „promo
vat’'. Printre ei, la începutul 
noului an școlar, elevul Cris
tian Lescai va răspunde „pre
zent". Va fi bucuria atît de 
curată a colegilor, a tatălui și, 
mai ales, a celor două mă
mici, cea adevărată și învă
țătoarea.

ION SAFTULESCU

mult, îngrijorarea

glasurile noastre lungite de 
disperare peste toate zgomo
tele de infern de aici, peste 
prăbușirile organizate de roci, 
este ca un vulcan minuțios, de 
durată, în explozia sufletului 
său fierbinte. Așa incit, ceea 
ce se va închega, lava care se 
va întări în tiparele date va 
constitui nu un monument al 
naturii negre și sălbatice și 
poate înnebunite de pro- 
pria-i constrîngere în sine în
săși ci un superb domn al a- 
pelor peste care va dăinui 
mina omenească plină de cir- 
cumvoluțiuni și de amprente, 
de milioane de amprente ano
nime. Acest anonimat exprimă 
cinstea desăvîrșită a posesori
lor lor și eroismul lor.

A. P. Vorbești de amprentă 
în sensul probei la care este 
supusă o identitate, luîndu-i-se 
amprenta ?

C. B. Da, desigur.
A. P. Ai ajuns pe
C. B. Bolboroseala 

s-a stins. într-adevăr.
fi pe pămînt nu mă mai tem 
de ape, mă desfată chiar exis
tenta, vecinătatea ei de-a 
dreptul liniștitoare. Undeva în 
sttnga, în susul apei văd dis
tinsa cetate Turnu Severin, 
văd resturile vestitului pod 
roman, care nu mă impresio
nează de la această mare dis
tanță. Calc pe o insulă plină 
de flori, înconjurată de ume
zeala sălciilor. Bate un vînt 
uscat care parcă vrea să ștear
gă impresia superficială de 
excursie oarbă, fără urmări 
în conștiință. Sînt în posesia 
unui început de muzeu.

A. P. Dar ce se întîmplă a- 
colo ? Aud înfundat niște voci. 
Și, după cite știu, insula Și
mian nu este populată.

C. B. Mă obligi la contem
plare. înainte de a mă fi în
trebat cu dezinvoltură toate 
acestea, ai fost trist. Tu repre
zinți insula Ada-Kaleh, tu ești 
în posesia, încă în posesia is
toriei și misterelor ei. Tu, pro
babil că în străfunduri ești 
înmărmurit de propria ta dis
pariție. Va trebui în curînd să 
zbori deasupra locului din 
care-mi vorbești acum. La 
scufundarea insulei ești mar
tor „cu anticipație44. Relațiile 
dintre noi încep cu o tristețe. 
Cum poți vorbi de voci cînd 
între noi călătoresc morminte, 
cînd monumente funerare 
străvechi, oseminte și o în
treagă limbă necunoscută nouă 
se învălmășesc în căutarea 
unui sprijin, unui lăcaș de păs
trare. Primesc ce îmi trimiți 
tu, în tristețe. Eu te întîmpin 
vesel și în aparentă indiferen
ță, ca orice insulă. Te întîm
pin și te primesc prin repre
zentanții mei, treizeci-patru- 
zeci de tineri, acești treizeci- 
patruzeci de liceeni din Turnu

A. P. îi bănuiesc pe toți 
dornici de a ști ce se întîmplă 
mai tîrziu pe noua insulă- 
comandant a Dunării. îi bănu
iesc gravi și pătrunși de mi
siunea lor. Ei refac un trecut. 
Cu mîinile lor ei țes un covor 
oriental pe cuprinsul de pă- 
mînt fertil al insulei Șimian.

C. B. Mai bine spune-mi 
ce se întîmplă în insula ta.

A. P. Pe Ada-Kaleh este 
puternic de tot simțămîntul 
plecării. Bate un vînt umed și 
apleacă frunzele smochinilor 
înspre locurile unde cei de 
aici vor pleca. Bate vîntul prin 
strimtele străzi ale acestei ce
tăți colosal de frumoase care 
va trebui să dispară. Și dacă 
închizi ochii și te întinzi pe 
iarba insulei, nu-ți vine să 
crezi că dispariția acestui pă- 
mînt, pentru totdeauna, va fi 
pricinuită de noi. oamenii. Să 
nu ne ferim de tristețile noas
tre. Insula Ada-Kaleh este (mă 
cutremur că va trebui să folo
sesc peste scurtă vreme cu- 
vîntul „era“ sau ,,fusese“), 
unul dintre locurile cele mai 
pitorești ale întîmplării noas
tre. Ea se constituise într-un 
fel de stern al Dunării. Ea pri
mea apele și Ie filtra și le în
dulcea trecîndu-le încolo, spre 
mare, cu acea răbdare carac
teristică a locuitorilor ei.

Nu-mi vine să cred, stînd 
aici că insula aceasta va dis
pare și, deodată, cuprins în 
-șuruburile logicii, înțeleg că 
insula aceasta trebuie totuși să 
dispară. Ea este ca un gard 
scund de grădină peste care 
vine puhoiul unei construcții 
mai puțin fermecătoare dar 
mai necesare. Insula Ada-Ka
leh își mută relicvele în insu
la Șimian și oamenii ei își gă
sesc alte cuiburi în țară și, 
smochinii își plîng ultimele 
fructe în vara aceasta

pelor un cod, o mică dar în
drăgită casă a lor. Ei sînt to
tuși bucuroși de grija cu care 
ceea ce este mai semnificativ 
în Ada-Kaleh va fi dus din
colo, în insula în care te afli 
tu acum, sub fascinația 
luiași aer, la insistența în 
luri a acelorași ape.

C. B. Da, într-adevăr, 
pe Șimian vor fi aduse 
5—6 cetăți și o moschee, o prea 
frumoasă moschee, cea mai 
frumoasă moschee. Pînă acum 
au fost mutate două cimitire, 
un cimitir militar păstrînd cu 
fidelitate organizarea lui din 
Ada-Kaleh, și un cimitir civil.

produs. îți pot înapoia intactă 
întrebarea și invitația de a mă 
concentra...

Aceste monumente sînt, pen
tru mine ca și pentru pămîntul 
care le primește, ancorate în- 
tr-o programată verticalitate. 
Dar dacă voi să numesc obiec
tele săpate pe monumente, ele t 
sînt : flori, turbane, fesuri și 
iarăși flori.

A. P. Pe Ada-Kaleh se face 
seară. Ultimii barcagii își cu
leg pasagerii risipiți pe insulă. 
Se vinde la cîteva răspîntii 
dulceață de trandafiri și de 
smochine, se vinde halviță. se 
vinde limonada, se vinde bra-

gă. Iată, printr-o fereastră 
deschisă, un atelier de dul
ciuri : sugiuc, rahat, bomboa
ne. Te rog să accepți invitația 
mea de a bea o cafea turceas
că la cafeneaua orientală din 
Ada-Kaleh, la cafeneaua unde 
face o foarte bună cafea Ibra
him Nediha — strecurîndu-se, 
grațioasă și grăbită, încă vreo 
cîteva zile printre excursioniș
tii indiferenți.

Să bem o ultimă cafea la 
Ada-Kaleh și să reintrăm în 
orbita modernității păstrînd o 
amintire frumoasă care devine 
tot mai mult trecut și care va 
trebui în scurtă vreme să ce
deze unor scopuri mai mari, 
altitudinii forțate a apelor, 
unei patimi mai adinei pentru 
că este mat lucidă. Intre cele 
două insule, hidrocentrala. O 
necesitate, o onoare, indife
rența colosului — care face 
bine contextului prin chiar 
existența sa și prin dispariția 
unei insule mici — va trece 
neobservată în victoria obiec
tivului mare.

îți propun să adăugăm o 
tristețe scrisă atmosferei gran
dioase din jur, căci poeții sînt 
uneori cuvintele buzelor pa
lide.

După aceea avem de 
prin locurile fierbinți ___
pămîntenii noștri își văd calmi 
de treburile lor. Eu cred că 
dispariția unei insule, fie ea cît 
de mică, întristează pe orice 
pămîntean. Căci chiar dacă a- 
pele înving pentru că așa 
voiesc pămîntenii, ele înving 
un lucru care fusese cîndva. în 
milenii, el însuși semn al vic
toriei pămîntului.

mers 
unde

ace-
ma-

I
I

ÎNSEMNĂRI

Există o întreagă literatură 
științifică despre alimentație. 
Dar chiar fără a cita experi
ența medicinei, oricine știe că 
o masă bună, servită într-o 
ambianță plăcută, are un rol 
foarte important în echilibrul 
vieții noastre. Cantinei nu i se 
poate pretinde, firește, să sa
tisfacă gusturile tuturor, de a- 
ceea nu cerem nici noi tovară
șilor din Vaslui performanțe 
deosebite. Există însă în oraș 
cantine-model (Școala spe
cială, cantina bătrînilor) unde 
priceperea în arta culinară și 
grija față de om și-au dat 
mina ca doi prieteni. Nu des
pre aceasta ne-am propus să 
vorbim, ci despre una în care 
singurul sortiment găsit din 
abundență este... nepăsarea.

Vasluiul, consemnat cînd
va doar în istorie, se in
tegrează în zilele noastre în 
șirul orașelor care-și dezvoltă 
industria. Peste 700 de cons
tructori schimbă fața orașului, 
în mai multe rînduri ziarul 
nostru s-a ocupat de condițiile 
de viață necorespunzătoare 
ale constructorilor de pe unele 
șantiere din țară. Nici aici 
lucrurile nu stau mai bine ; 
barăcile lipsite de confort ele
mentar îngreunează odihna și 
refacerea forțelor. Dar canti
na ? Sînt greutăți obiective 
determinate de ritmul ra
pid și amploarea construc
țiilor. Trustul județean de

CUM ESTE ONORATĂ
URAREA „POFTĂ BUNĂ"?
ANCHETĂ ÎN CANTINELE ORAȘULUI VASLUI

construcții Iași a luat mă
suri în sensul extinderii 
localului. Greutăți există și 
din partea unor tineri care 
manifestă neglijență față de 
bunul obștesc. Lipsa unei 
munci educative se face și ea 
din plin simțită Depășind a- 
cest cadru să vedem cauzele 
care au condus recent cantina 
la cîțiva pași de desființare : 
localul veșnic murdar, între 
două serii resturile de pe masă 
se aruncă pe jos. mîncarea in
consistentă, gătită neigienic, 
(în multe cazuri felul doi s-a 
dus la lada de gilnoi). apa 
folosită la preparatul mîncării 
se scoate dintr-un bazin nea
coperit în care descoperi cu
tii de conserve, resturi de 
sticle, permanent focar de in
fecție. Există după cum se

POVESTE PE ARGEȘ
(Urmare din pag. 0

ce le-o fi plăcînd oamenilor să-și 
spună altfel de cum îi cheamă ? 
E un băiat tare vesel..."

Noi ce facem aici ?
Lucrăm la o autostradă. Adică 

un drum pe care după 1971, cînd 
se va termina și partea cealaltă, 
șoferii nu vor mai avea bătaie de 
cap cu încrucișările, cu trecerile 
de nivel ori alte intersecții. Ce-o 
fi fiind acela un drum ? O fîșie 
de pămînt, peste care trec oa
menii ducind cu ei de toate, o 
fîșie ce leagă două puncte, două 
așteptări. O fîșie ce se poate pier
de la orizont făcînd să izvorască 
nostalgia. Poate însemna o lume 
aflată în permanentă mișcare, di
rijată de un resort interior spre 
necunoscut. La început au fost 
potecile, apoi drumurile. Un că
lător solitar întinde brațul: Spre 
acolo. Balast și ciment. La un loc 
rezistența încleștată în bătălia cu 
înfruntarea timpului. Filer și 
bitum. Viteză. Toate adunate for
mează structura unei șosele legată

de formulele complicate ale ma
tematicii.

Cronica unei zile
a

... ................. e 
miercuri, o nouă zi de muncă 
efectivă. In marginea Argeșului 
au fost ridicați munți de balast 
ce așteaptă a intra în complicata 
metamorfoză a drumului. Cu 
mine în echipă lucrează un coleg 
venit din Făgăraș. Aseară ne-a 
mărturisit tuturor că inițial aceas
tă facultate a fost doar un refu
giu. Nu-i plăcea deloc. Acum i 
se pare a fi cea mai interesantă. 
Să fii inginer constructor de dru
muri și poduriI Nici o profesie 
nu-ți poate crea atîtea satisfacții. 
Chiar dacă acum a trebuit să-și 
schimbe rigla de calcul cu lopata. 
Prețuirea muncii va cîștiga mai 
multă deplinătate".

După o zi de muncă, steagul 
de fruntaș îl deține altă echipă, 
vecină cu ei. Lucrul este explica
bil. La ora șapte și ceva cînd 
masa brigăzii a ajuns la punctul 
de lucru, Mihai Costa, Andrei 
Popa și Anghel Stanciu au ciuruit 
deja cîțiva metri cubi de balast. 
Cu acest prilej s-au consumat 
cîteva schimburi de cuvinte iro
nice, dar pină la urmă lucrul i-a

Insula Ada Kaleh — vedere 
pe malul românesc

Foto: I. CUCU

„Ultima sesiune din anul I 
rămas deja în urmă. Azi

potolit pe toți. Chitaristul care cu 
o zi înainte, de atîta căldură a 
încercat toate ochiurile de apă 
făcute prin dislocarea balastului, 
muncea îndirjit. Vremea se mai 
răcorise puțin și toți lucrau de 
zor. Și lucrul acesta îl făceau toc
mai aceia care abia de curînd 
încheiaseră cu abecedarul științei 
în construcția de drumuri. Pau
zele, omeneștile pauze, între două 
reprize de încleștare îndîrjită cu 
materia amorfă, lasă loc discu
țiilor, în esență aceleași, dar me
reu altele, despre ce-a fost ieri, 
ce-a fost la examenul cutare, ce 
va fi mîine. O vorbă aruncată 
de cineva face loc amintirilor le
gate de locuri natale, alimentînd 
rezervorul tinereții cu noi elanuri.

Istoria unei autostrăzi. Prima 
din țară. Pe o porțiune de aproa
pe 12 km între kilometrul 67 și 78, 
viitorii ingineri ai celei mai vechi 
școli superioare din țară aștern 
două temelii: a drumului peste 
care în goana mașinilor vor trece 
zilnic mii de tone de mărfuri și, 
în același timp, temelia temera
relor visuri viitoare, îndreptate 
spre cărările necunoscutului.

Argeșul își murmură apele po
vestind legende. Alături de cele 
ale trecutului se așează legendele 
adevărate ale prezentului.

știe o medicină preventivă. 
Actele de la dosar, unele sol- 
dindu-se cu amenzi (1 000 lei 
la 5 iulie 1967 pentru aceleași 
neajunsuri), altele încheiate 
recent (aceeași lipsă de 
grijă pentru sănătatea oa
menilor) atestă că Inspecția 
sanitară de stat este activă. 
Dat fiind că în decursul an
chetei am întîlnit o situație 
ieșită .din cpmun, am apelat 
la sprijinul reprezentanților 
acestei instituții, respectiv la 
doctorul Dumitru Grigoriță și 
doi sanitari Este regretabil, 
zicem noi că s-a ajuns aici. 
Rezultatul ? De data aceasta 
nu doar un simplu proces-ver- 
bal ci un preaviz de 15 zile. 
Dacă nu se iau măsuri radica
le. urmează închiderea canti
nei. Comentariile sînt de pri
sos !

— De foarte multe ori am 
discutat problema acestei can
tine — ne spune doctorul Gri
goriță, dar oamenii sînt pri
viți doar prin prisma cifrelor. 
Se uită un element esențial, 
că lipsa condițiilor de viață 
reduce capacitatea de muncă, 
influențează negativ asupra 
psihicului oamenilor.

Că așa stau lucrurile o do
vedește și atitudinea șefului 
șantierului nr. 23, care pe un 
proceș-verbal a scris „negru pe 
alb" „cantina nu intră in atri- 
buț lunile conducerii șantieru
lui. avind conducere aparte la 
Iași..." Un conducător nu tre
buie să se ocupe și de oameni ? 
Greu de crezut, greu de ac
ceptat o asemenea ,.soluție“. 
Să nu uităm că administrativ, 
dînsul este subordonat trustu
lui. Cum se împacă această 
concepție „originală44 cu sar
cinile trasate dc partid privind 
grija față de om ? Nu sînt 
valabile și pentru șeful șantie
rului ? I anțul slăbiciunii are 
numeroase verigi, 
foarte importantă 
sași Administrația 
cantinelor condusă
lip Ruxandrescu. Am 
nuat deci ancheta la 
Discutăm cu tovarășul Petru 
Luea, directoi' adjunct cu pro
bleme sociale și tov. Ruxan- 
drescu „Conducătorii de șan
tiere au în obligațiile lor și 
condițiile de viață și muncă44. 
Notăm cele spuse de tovarășul

Una — și 
— este în- 
centrală a 
de tov. Fi- 

conti- 
Trust.

Luca deși lucrurile sînt cît se 
poate de clare.

— In ce privește persona
lul, continuă tov. Ruxandres
cu. n-am observații. Tovarășul 
Gheorghe Iancu este om se
rios (noi am adăugat că a- 
cest administrator nu se o- 
cupă de cantină, că sub ochii 
lui se petrec toate neregulile...) 
tovarășa, David Vilma, bucă
tăreasa șefă este pregătită 
profesional (specificăm ca 
foarte grav faptul că a refuzat 
sistematic, împotriva regle
mentărilor legale, să-și facă 
controlul medical, că lasă im
purități în mîncare)... Nu pu
tem satisface gusturile fiecă
ruia ! Un anume ton de re
proș, un început de enervare 
Dar în cazul do față nu era 
vorba de pretenții sau gus
turi, ci ae cu totul altceva. Și 
iată că, aflino adevărata si
tuație, care nu este de ieri de 
alaltăieri, s-a produs cotitura 
de 180 de grade :

— Mi ine mergem acolo și-i 
schimbăm, și trei nume au fost 
trecute pe carnet. O astfel de 
schimbare s-a produs destul de 
recent. Cum se poate explica 
faptul că oamenii trec prin 
această cantină ca valiza prin 
gară ? Lipsa de permanenti
zare a cadrelor, ou toate con
secințele, este după părerea 
noastră, rezultatul direct al 
modului defectuos de recru
tare a cadrelor, a lipsei unui 
control eficient. De ce să 
n-o spunem că și tovarășii de 
la Trust urmăresc doar planul. 
Oamenii ? Cîteva săptămîni 
specialiști din cadrul 
stituțici au fost prin 
tație, o perioadă, la
lui. Nimeni nu s-a intere
sat de condițiile de viață ale 
constructorilor. Lipsurile s-au 
perpetuat, s-au agravat.

Și la Liceul nr. 1 unde 
existat mari neajunsuri
timpul anului școlar concluzia 
a fost implacabilă : „schimbăm 
oamenii !“ Poate că ar trebui 
schimbați oamenii, dar ceea 
ce trebuie, sigur să se schimbe 
este mentalitatea învechită, 
nepăsarea, ignorarea unor si
tuații care dăinuie de multă 
vreme la cîțiva pași de cei 
care răspund.

Nu punem la îndoială since
ritatea celor care au promis că 
se vor lua grabnic măsuri.

Cînd spui cuiva „Poftă 
bună !“ ți se răspunde cu tra
diționalul „Poftiți la masă!“. 
Deocamdată n-am îndrăzni 
să dăm curs invitației. Dar, de 
venit, mai venim ca să vedem 
consecințele măsurilor stabi
lite.
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Te salut, Vatra Dornei
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LIDIA POPESCU
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Ajuns pe plaiurile Vrancei, 
primești la tot pasul, din 
partea localnicilor, invitații 
la drumeție prin prea fru
moasele locuri ale județului, 
îndemnul ține de o statorni
că mîndrie românească : 
Vrînceanul te cheamă să-i 
vizitezi Soveja, Mărăști sau 
Mărășeștii, cum gorjanul — 
să zicem — te îmbie să mi 
părăsești județul fără sa fi 
văzut Tismana, cu splendori
le ei de frumuseți, podul de 
peste Jiu sau Coloana infi
nitului. Eu care am cutreie
rat foarte de curînd grădini
le Tismanei, cu nuci rămu- 
roși, m-am plecat cu pioșe
nie în fața gurii de rai care 
se cheamă Soveja.

Știam de această așezare, 
înainte de toate, că de pe 
plaiurile ei Alecu Russo a 
cules buchetul de flori nea
semuite, cărora localnicii 
i-au zis potrivitul cuvînt în 
toate înțelesurile : „Miorița" 
— capodopera poeziei popu
lare românești.

Dar Soveja mai este, tot
odată. și un altar al amin
tirilor. O mare liniște ves-

cel. în aceste zile tabăra de 
la Soveja este în fierberea 
începutului de sezon. Liniș
tea brazilor este zdrobită de 
voci dezlănțuite din sute de 
piepturi.

Jos. în vale, în zi de du
minica, e horă. Vin, în cen
tru de sat, flăcăi și fete, 
munteni făloși și ungurence 
sprintene să joace hora. Ho
ra la Soveja are un farmec 
aparte; poate și pentru că 
este o expoziție vie a minu
natului port popular vrîn- 
cean sau pentru că manifes
tarea are ceva din frumuse
țea si dură si nuanțată a 
munților din jur. Mi-ar fi 
greu să povestesc cu de-a- 
viănuntvl această viu colora
tă manifestare, cu originalele 
accente ce i le imprimă 
spontaneitatea perechilor de 
jucători.

Am reținut, însă, surprins, 
poate pentru că este printre 
puținele 
dacă nu 
tîictatca 
ră îl au

locuri din țară, 
unicul, faptul că in
ia invitarea în ho- 
aici fetele și nu ba-

O GURĂ

DE RAI-.
tește adăpostul osemintelor 
martirilor războiului din 
1916 — 1918 într-un mauso
leu ce se înfățișează ca o 
grațioasă curbă de piatră. 
Vara este aici umbră multă 
și sub adăpostul acestui colț 
de stincă vin oameni să u- 
rască războiul și să cinsteas
că eroii. Soveja este un colț 
de înțelegere a acestui po
por făuritor de frumuseți și 
apărător al acestora pînă la 
jertfa supremă.

Pe colinele Sovejei, cu iar- 
ba mai tot timpul anului de 
un verde crud, sînt răsfira
te vile din lemn rotund, una 
mai arătoasă decît alta. Aici, 
vin, seri, diipă seri, ca sta
lurile pină la început de 
septembrie, mii.de elevi, e.a
să-și purifice sîngele cu ozo-7 
nul tare al munților Vranf

Două „ilu
Patruzeci de elevi 

ai Școlii populare d 
artă din Tîrgu-Mur 
— muncitori și fu 
(ionari din întrep 
derile și instit 
municipiului, au 
tărît să-și petr 
parte din c< 
de odihnă în 
valetului, în 
teresant 
izabil loc 
rație art 
ghișoara. 
zece zile 
taliza p 
crări
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TIDOB IdUX

Dar ce-i urii 
Fata pune 

necedat și 
tă ce iu-

din vacantă4
afică, clădi- 

spendate ale 
medievale a 

lui. cetatea-for- 
ață cu turnul dc 

s vechi de peste 
de ani, modernele 

iective industriale : 
omplexul de faianță 

și sticlă și întreprin
derea textilă „6 Mar
tie", cartierele noi de 
locuințe.

★
In munții Harghita 

și-au deschis porțile 
două pitorești tabere 
de pionieri și școlari:

Băile Homo rod șî 
Chirui. Inaugurarea 
sezonului de odihnă 
a fost făcută aici de 
1 000 de copii din ju
dețele Covasna, Mu
reș, Teleorman și 
Suceava. Pînă Ia sfîr- 
șitul vacantei de va
ră, cele două mari ta
bere alpine vor găz
dui. în cochetele și 
elegantele lor vile și 
cabane, peste 6 000 de 
pionieri și școlari.

fi

IOAN VULCAN
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Bun venit președintelui 
Republicii Tunisiene, 

Habib Bourguiba
(Urmare din pag. I)

INFORMAȚII

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
președinte al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, înso
țit de un grup de oameni de 
știință români, a vizitat Statele 
Unite ale Americii în perioada 
19 iunie — 8 iulie a.c., la invi
tația dr. Donald F. Homig, asis
tent special al președintelui 
S.U.A. pentru știință și tehnolo
gie. în timpul șederii în Statele 
Unite, delegația română a vizitat 
Washingtonul, New York, Cape 
Kennedy, Boston, Chicago, Los 
Angeles, San Francisco și alte lo
calități. Delegația română s-a în- 
tîlnit cu conducătorii unor insti
tuții de știință și tehnică ai unor 
universități, întreprinderi indus
triale, precum și cu reprezentanți 
ai guvernului american și a pur
tat discuții prietenești și cuprin
zătoare în legătură cu probleme 
privind organizațiile științifice ro
mânești și americane din domeni
ile chimiei, calculatoarelor elec
tronice, mașinilor-unelte, aero
nauticii și spațiului cosmic, folo
sirii energiei atomice în scopuri 
pașnice.

La încheierea vizitei a fost dată 
publicității de către vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, A- 
lexandru Bîrlădeanu, $i asistentul 
special al președintelui S.U.A. 
pentru știința și tehnologie, Do
nald F. Homig, următoarea de
clarație comună :

„în cadrul discuțiilor avute am 
trecut în revistă progresul înre
gistrat în programul de schimburi 

, științifice și tehnice în conformi- 
j tate cu aranjamentul din 1960 

_/ dintre Statele Unite ale Ameri- 
z cii și Republica Socialistă Româ

nia, privind schimburile în dome
niile învățămîntului, științei, cul
turii și altele. Noi împărtășim do
rința de a acționa în continuare 
pentru lărgirea proiectelor reci
proc avantajoase de cooperare 
științifică între țările noastre in 
scopul extinderii domeniilor de 
interes comun, ca o contribuție 
la întărirea legăturilor de înțele
gere și prietenie între popoarele 
noastre. Recunoscând aceasta 
și construind pe baza deja 
stabilită, este în intenția am
belor guverne : Să caute posibi
lități sporite pentru participarea 
oamenilor de știință, inginerilor și 
altor specialiști la proiecte comu
ne de cercetare, pentru efectua
rea unor schimburi de informa
ții științifice și tehnice, pentru a- 
cordarea reciprocă de burse pen
tru studii și cercetare ; să facilite
ze oamenilor de știință și specia
liștilor vizite pe termen lung și 
scurt în scopul muncii de cerce- 

r tare, efectuării de studii speciale, 
ținerii de conferințe, precum și 
schimburi de experiență în do
meniul învățămîntului și califică
rii științifice; să promoveze con
tacte directe între instituții și lu
crători din domeniile științific și 
tehnic și să faciliteze participarea 
la conferințe cu caracter științi
fic și tehnic.

Ambele guverne doresc ca 
schimburile comerciale. între țările 
or să fie lărgite. Ambele guver- 
i favorizează dezvoltarea de re- 
h între întreprinderile econo- 

americane și române, cu 
*eStarea legilor și regulamen- 
vip11 vigoare în fiecare țară. 

*Kesc’ exemplu’ favora- 
r oc^tarea posi^i^tilor de 

între organizațiile d-» 
Cei2 r\rr|hnțifică industrială și 
ccle Putoare, și schimbul de 

Si tehnice 
patentelor «ente m domeniul 
Pice (know-Fymentației teh- 
teiării coresp111 condițiile pro- 
,u’ de proP^^dreptu-

Ca urmare a discuțiilor avute 
la Departamentul Transporturilor 
al S.U.A., vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, a invitat pe Donald 
Agger, asistent al ministrului 
transporturilor al S.U.A., să vizi
teze România ca oaspete al Mi
nisterului Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene. O delegație de 
experți români în domeniul trans
porturilor va vizita S.U.A. mai 
tîrziu, în cursul acestui an. Se 
speră că aceste vizite vor defini 
domenii pentru o colaborare re
ciproc avantajoasă.

Departamentul pentru Proble
mele Interne al S.U.A. va saluta 
vizita, în cursul acestui an, a unor 
experți români în cercetările din 
domeniul industriei carbonifere 
pentru a examina cooperarea în 
problema desulfurizării cărbune
lui, și cea a preparării și trans
formării cărbunelui în combusti
bil lichid sau gazos. A avut loc 
un schimb de vederi între sub
secretarul pentru problemele in
terne, Donald S. Black, și repre
zentanții români pentru a sc în
lesni cooperarea în domeniul 
conservării florei și faunei. Se 
speră că vor fi identificate și alte 
domenii de interes comun. De
partamentul pentru problemele 
interne va examina cu atenție te
mele propuse de vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, cum ar fi acelea din 
domeniile industriei lemnului. îm
bunătățirilor funciare, gcolosiei. 
hidrotehnicii, extracției de i;aze 
naturale și petrol.

In timpul vizitei a fost subli
niată oportunitatea cooperării în 
domeniul standardelor fizice a 
dezvoltării eforturilor de coope
rare dintre S.U.Ă. și România de 
pildă în cadrul programului in
ternațional de standarde de refe
rința pentru materiale.

Delegata română s-a întilnit 
cu președintele Comisiei S.U.A. 
pentru Energie Atomică, ZI__
Seaborg, pentru a discuta posibi
litățile de cooperare în doinen:ul 
utilizării pașnice a energiei ato
mice. Atît vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, cît și președintele 
C.E.A. a S.U.A. Seaborg s-au de
clarat, în principiu, în favoarea 
unui aranjament care să cuprindă 
diferitele aspecte ale cooperării, 
iar Comisia pentru Energie Ato
mica a S.U.A. s-a declarat de 
acord să ia în considerație propu
nerile românești privind colabora
rea în viitor. A fost reînnoită in
vitata adresată președintelui Co
mitetului Român pentru Energie 
Nucleară de pe lingă Consiliul de 
Miniștri de a face o vizită. în 
cursul acestui an, cu care prilej 
se va putea examina un program 
în domeniul utilizării pașnice a 
energiei nucleare.

Pentru a se asigura un progres 
ritmic și continuu s-a ajuns la 
concluzia că este de dorit ca fac
tori de înaltă răspundere în do
meniul organizării științei și 
tehnicii din cele două țări să se 
întîlnească neoficial din timp în 
timp.

Pentru a întări acest program, 
fiecare guvem va desemna un 
diplomat din cadrul ambasadelor 
lor, respectiv din București și 
Washington, în scopul promovă
rii contactelor reciproce în dome
niul științei și tehnicii.

Cei doi semnatari ai declara
ției își exprimă speranța că, drept 
urmare a acestor eforturi, este 
de așteptat o extindere a coope
rării în domeniul științei, tehni
cii, industriei și comerțului".

Glenn
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din cele noul— a doua 
deschide în ve se vor 
ta — constitui', aceas- 
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Și din toate acei

loniale l-au arestat pe Bourgui- 
ba. internindu-1 într-un lagăr de 
concentrare. Manifestațiile orga
nizate in întreaga țară fac ca în 
aprilie 1936 să fie eliberat și în 
același an Bourguiba participă 
la convorbirile franco-tunisiene 
asupra reformelor sociale și eco
nomice impuse de cerințele dez
voltării Tunisiei. în 1938, colo
nialiștii dizolvă partidul Neo 
Destur și Habib Bourguiba a fost 
din nou arestat și deținut în di
ferite închisori din Franța, pînă 
la sfîrșitul anului 1942. Reîntors 
în țară, el își reia activitatea po- 

I litică In perioada 1943—1950
Iface numeroase călătorii în stră

inătate, desfășurând o activitate 
pentru a obține sprijin în favoa
rea mișcării de eliberare tuni- 
siane.
. în ianuarie 1952 este arestat 

pentru a treia oară. în iunie 1955 
este semnată convenția franco- 
tunisiană prin care Tunisia ob
ține autonomia 
guiba, împreună 
cători ai mișcării 
reîntorc în țară, 
în unanimitate 
Partidului.

în aprilie 1956. cînd Tunisia a 
dobîndit independența deplină, 
Habib Bourguiba a fost ales 
președinte al Adunării Naționale 
Constituante, devine apoi pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri. deținînd în același timp și 
portofoliile de ministru al aface
rilor externe și ministru al apă
rării naționale în primul guvern 
al Tunisiei independente.

La 25 aprilie 1957. Adunarea 
Națională Constituantă proclamă 
în unanimitate abolirea monar
hiei și instituirea Republicii, iar 
Bourguiba este desemnat ca pre
ședinte provizoriu al Republicii. 
A fost reales președinte în 1959 
și 1964 El este, în același timp, 
președinte al Partidului Socialist 
Desturian (P.S.D.).

internă. Bour- 
cu alți condu- 
de eliberare se 
El este reales 
președinte al

In fruntea statului, Habib 
Bourguiba promovează o politică 
internă menita să ducă la dez
voltarea economică și socială a 
țării sale, valorificarea bogățiilor 
naționale, pentru dezvoltarea în
vățămîntului și culturii, la ridi
carea nivelului de trai al popu
lației. Pe plan extern, politica 
sa este bazată pe principiile res
pectării independenței și suvera
nității fiecărei țări, ale interesu
lui reciproc, cooperării și priete
niei între popoare, coexistenței 
pașnice active între state, indi
ferent de regimul lor politic, so
cial sau economic.

Incepînd din 1963, cînd între 
România și Tunisia s-au stabilit 
relații diplomatice, colabora ea 
și cooperarea celor două s’.ate a 
cunoscut o evoluție favorabila în 
folosul ambelor popoare Au los» 
încheiate un acord comercial și 
un acord de colaborare culturala 
și tehnico-științifică. Aplicarea 
acestor acorduri a scos în evi
dență existența unor posibilități 
și domenii noi de colaborare.

Dorința de a dezvolta coope
rarea româno-tunisiană a fost 
clar exprimată de factorii îes- 
ponsabili ai celor două țări la 
cel mai înalt nivel.

Vizita efectuată la încaputul 
anului 1967 în Tunisia de pre- j 
ședințele Consiliului de S^t al 
României, ca și vizita ce începe 
azi în țara noastră a președ’rte- 
lui Habib Bourguiba, reprezintă 
o consacrare a prieteniei ce ca
racterizează relațiile dintre cele 
două țări, o afirmare a năzuinței 
celor două popoare de a dez
volta colaboiarea lor în avanta
jul reciproc, în interesul însănă
toșirii continue a climatului de 
încredere și cooperare între 
state, pentru promovarea cauzei 
păcii și progresului.

Animat de sentimente de sti
mă și prietenie față de poporal 
tunisian, poporul român urează 
președintelui Habib Bourguiba 
un călduros bun sosit pe pămîn- 
tul României.

Luni dimineața, tovarășul Io
sif Banc, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, împreună cu 
un grup de specialiști în dome
niul agriculturii, a plecat în 
R S. F. Iugoslavia, unde va 
face o vizită, la invitația Vecei 
Executive Federative.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți membri ai 
guvernului, reprezentanți ai u- 
nor instituții centrale de stat, 
precum și Iakșa Petrici, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Titus Sinu, amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Arabă Uni
tă, a fost numit în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialis
te România și în Etiopia, cu re
ședința la Cairo.

Cu prilejul celei de-a 47-â a- 
niversări a Revoluției Populare 
Mongole, Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat, luni după- 
amiază, o adunare festivă la Casa 
de cultură a I.R.R.C.S.

Adunarea a fost deschisă de 
Traian Ispas, vicepreședinte al 
Consiliului popular al munici
piului București,

Despre însemnătatea Revoluției 
Populare Mongole au vorbit Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.. și ambasadorul R. P. 
Mongole, Togoociin Ghenden.

După adunare, asistența a vi
zionat filme documentare din 
R. P. Mongolă.

Delegația cubaneză, condusă 
de Manuel Gutierez Vega, ad
junct al ministrului producției de 
minerit, combustibil și metalur
gie, care face o vizită de studii 
și documentare în România, a 
fost primită luni dimineața de 
acad. Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului. în cadrul întreve
derii au fost discutate probleme 
privind învățămîntul superior, 
profesional și tehnic.

EDIȚIE ESTIVALĂ A „SCINTEII TINERETULUI"

„NEVĂZUTA " FA ȚĂ
A CONSTANTEI

„IPOSTAZELE"
VILEGIATURISMULUI

taje noi vom putea recon
stitui în întregime viața 
miacrocenaclului, a tabe
rei, deci, care are în inten
ție simpozioane, seri de po
ezie. șezători literare. întîl- 
niri cu oaspeți scriitori, ca 
și viața extra-cenaclu — 
sîntem doar în vacanță — 
orele dedicate campionate
lor sportive ale taberei, 
dansului, cîntecului, excur
siilor, plimbărilor... Iar. la 
sfîrșit, poate înainte de a 
fi publicată ediția a doua 
a culegerii „Excelsior" — 
„Excelsior 1968", care va 
înmănunchia și anul acesta 
cele mai bune creații din 
tabără. în orice caz după ce 
vor apare foile volante ale 
taberei, membrii acestui 
original cenaclu literar-șco- 
lar vor pregăti un număr 
al „Preludiului" pe care 

tineretului" îl 
creației realizate

. Scînteia 
consacră 
la școala cuvintelor potri
vite.

Intenții, promisiuni, per
spective. Noi le trecem la 
capitolul certitudini, ca și 
ideea născută aici. în ta
bără. de a se alcătui un jur
nal permanent al tabere
lor membrilor cenaclurilor 
literare ; un jurnal sinteză 
a vieții de tabără care să 
fie transmis, ca o ștafetă, 
cu toate semnăturile elevi
lor, edițiilor următoare ale 
taberelor-cenaclu.

U. LUSTIG 
M VIDRAȘCU
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(Agerpres)

Schimb de... mănuși
RABA

HANDBALISTELE NOASTRE AU C1ȘTIGAT 
„CUPA PRIETENIEI"

O dată cu inaugurarea se
zonului estival, îndată ce ma
rile nave aeriene, trenurile, 
turismele, aduc din țară și de 
peste hotare valuri de vile- 
giaturiști. concomitent, începe 
să năvălească spre Cons
tanța — în chip nezgomotos și 
pe căi ocolite — o lume ciu
dată, subterană și morbidă. 
Această pastă informă, pesti
lențială din punct de vedere 
social, se 
vîndu-se, în marea 
vizitatorilor, 
stib aerul 
venit la mare...

Magnetismul cîștigului in
fracțional este obiectivul ire 
zistibil care animă pe toti re
prezentanții categoriei. O deo
sebită experiență și cunoaștere 
a psihologiei vilegiaturistului 
le stă la indemînă. Omul 
venit la mare are două funda
mentale și inevitabile parti
cularități : portofelul plin și 
o legitimă disponibilitate pen
tru amuzament. Împlinind a- 
ceste două condiții, conjugate 
cu lipsa de avizare, turistul 
se constituie o victimă sigură 
în mina lacomă a celor fără 
scrupule.

Vermina de care vorbim își 
are, ce-i drept, reprezen
tanți locali. Dar succesul pri
mordial aparține celor „în de 
plasare", care, o vreme, scapă 
de retina miliției in calitate 
de noi veniți. Cele mai va
riate forme profesionale sînt 
reprezentate aici: după cer
șetorul, venit in false cîrje 
tocmai din Ardeal, urmează 
prostituata tinără și fără 
cameră, pungașul de buzu
nare, cu predilecție pentru 
cozi și troleibuze aglomerate. 

S și terminînd cu găinarii care 
subtilizează obiecte de pe 
plajă, sau cu simplii „bișni
țari". speculind de la gumă 
de mestecat și pînă la țigările 
cu hașiș, aduse prin contra
bandă, pe calea apelor.

Acest detașament barbar, 
rapace, și cu o vitalitate ire
zistibilă, se aruncă cu lăcomie 
asupra turiștilor, recoltîndu- 
și victime fără urmă 
scrupule.

Plaja, troleibuzul, barul 
zi, cafeneaua. localul 
noapte, hotelul, aeroportul, 
muzeul — ca și toate locurile 
aqlomerate — constituie tere
nul pe care activează „rechi 
nit" litoralului.

insinuează, dizol- 
masă a 

camuflîndu-se 
vilegiaturistului

alăturată, un june pletos și 
îmbrăcat cu ostentație. Fata e 
șicanată de pletos care e în
tovărășit de un alt derbedeu. 
Refuzind să răspundă la obrăz
niciile celor doi, tînara se po
menește la masă cu pletosul, 
care întrece orice măsură. Fata 
rezistă, cerînd plata, dorind 
să scape de insistențe. ,Jignit", 
pletosul își ia paharul cu li
chior și i-l zvîrle in obraz, 
în hazul barmanului, ospătări
ței și al celorlalți derbedei. 
La plecare fata e prinsă de 
brațe de cei doi „eroi" și tra
să cu forța spre taxiul cu por
tiera deschisa.

A intervenit miliția. Pleto
sul, amicul său, barmanul, os
pătărița și victima agresiunii 
au fost invitați la miliție 
Aici se dovedește că pletosul 
e... văcar. Proprietar a 6 vaci, 
singura lui sursă de venit. 
Celălalt, fără ocupație. Recidi- 
viști la acte de huliganism. 
Pentru a fi sancționați e ne
voie de martori. La cercetări, 
atît barmanul cit și ospătărița 
declară cu seninătate că... n-au 
văzut nimic. Lucrurile rămîn 
în coada de pește!

In urma unei anchete gaze
tărești, prelungite, cu multe 
prea multe insistențe, barma
nul declară în rezumat .•

— N-am nevoie de găuri 
cap ■ Ăștia e primejdioși.

ospătărița:
— Locuiesc la marginea 

Constanței și plec noaptea pe 
jos. Constanța e plină de ase
menea derbedei. Am doi copii.

Mai e nevoie de comentarii?

la o fabrică de prelucrat lină, 
Aurelia Gheorghiu, declară:

— Nu știam că băiatul a 
apucat-o pe căi greșite. Vă 
mulțumesc că mi-ați deschis 
ochii. Fac sacrificii ca el să 
învețe carte.

Cum se respectă printre al
tele, Hotărirea 716 care inter
zice a se vinde băuturi alcoo
lice minorilor sub 16 ani ? 
Fumătorul de la 11 ani declară 
cu o aroganță ereditară :

— Ce-am căutat acolo ? 
place muzica modernă 1

LASĂ-L, DOM-LE I 
CE-AI CU EL?

în

Îmi

ÎMI PLACE MUZICA 
MODERNA!

• Echipa feminină de handbal a României a ciștigat turneul 
internațional dotat cu „Cupa Prieteniei41, desfășurat la Bekescsa- 
ba. Sportivele românce au totalizat 5 puncte, fiind urmate în cla
sament de Iugoslavia — 4 puncte. Bulgaria — 2 puncte și Unga
ria — 1 punct.

In competiția similară masculină, disputată la Mosonmagyar- 
var, victoria a revenit echipei Ungariei — 6 puncte, urmată de 
România — 4 puncte. Iugoslavia — 2 puncte și Bulgaria — 0 
puncte.

DOI TENISMFNI ROMÂNI IN SERIE

• Sportivul român Ion Tiriac s-a calificat în trei finale la tur
neul internațional de tenis de la Travemunde (R. F. a Germa
niei). în semifinalele probei de simplu masculin. Ion Tiriac l-a 
întrecut cu 6—1, 6—3 pe maghiarul Istvan Gulyas. în finală 
Tiriac se va întîlni cu cehoslovacul Koukal. învingător cu 6—1. 
6—4 în fața italianului Mulligan. în proba de dublu masculin, 
Ion Tiriac joacă alături de Gulyas. în semifinale, cuplul Tiriac— 
Gulyas a dispus cu 7—5 6—3 de perechea cehoslovacă Koukal— 
Holecek.

în finala probei de dublu mixt se vor întîlni perechile Ion 
Tiriac (România) — Gail Sheriff (Australia) cu Milan Holecek 
(Cehoslovacia) — Carol Sheriff (Australia).

• în cadrul turneului internațional de tenis de la Zinnowitz 
(R. D. Germană), sportivul român Codin Dumitrescu a obținut 
un remarcabil succes, cîștigînd. alături de sovieticul Egorov, 
proba de dublu masculin în finală, cuplul Dumitrescu—Egorov 
a întrecut cu 6—4. 6—4. 6—4 perechea maghiară Varga—Barany.

START 1N CURSA CICLISTA 
INTERNAȚIONALA „CUPA VOINȚA"

• Ieri s-a dat startul în cea de-a XIII-a ediție a competiției 
cicliste internaționale „Cupa Voința4*, la care participă rutieri 
din Austria. Bulgaria. Franța. Polonia. Ungaria și România. Pri
ma etapă desfășurată pe traseul București—Brașov a fost cîști- 
gată de ciclistul român Emil Rusu, sosit cu un avans de peste 
două minute față de al doilea clasat. învingătorul a realizat, pe 
distanța de 173 km. 5 h 04’08”. Cu timpul de 5 h 06’34” au fost 
cronometrați in ordine V. Tudor, N. Ciumeti și F. Duthein (Fran
ța). Un alt pluton condus de Gh Moldoveanu a fost înregistrat 
cu 5 h 09’02”. Astăzi are loc etapa a 2-a. Brașov—Odorhei (148 km).

BRAZILIENII „ESCALADEAZĂ- MEXICUL 
ÎNCĂ DE PE ACUM

• 55 000 de spectatori au urmărit la Ciudad de Mexico întîlni- 
rea internațională de fotbal dintre selecționatele Mexicului și 
Braziliei. Victoria a revenit fotbaliștilor brazilieni cu scorul de 
2—0 (1—0) prin golurile marcate de Jairzinho (min. 14) și Jair 
(min. 61).

Plaja de la Eforie Nord, 
tînăr de la Salvamar bine 
cut, din cei cu pălăria albă, 
care se leagănă în barcă 8 ore 
pe zi, conversî.nd cu fetele în 
apă. oferindu-le glume nesăra
te. ieșind din tură, trage o serie 
de țuici, și, in calitate de ..sal
vator", pornește pe plajă, cu 
poftă de scandal.

Salvatorul băut se leagă de 
lume, înjură, acostează femei 
neînsoțite, se agață de o tină
ră necunoscută lui pe care o 
violentează. Se adună lume, 
cum se adună lumea pe plajă, 
la orice incident. A. S. devine 
agresiv ! Intervine un lucrător 
de miliție, incercînd să-l po
tolească pe A. S. Publicul se 
înduioșază :

— Lasă' l, dom-le ! Ce-ai cu 
el ? Vezi-ți de treaba dumita- 
le.

Huliganul prinde curaj și 
insultă milițianul, în hazul 
vilegiaturiștilor. Din grupul a- 
sisienței un singur tinăr a luat 
atitudine și a dat concurs mi
lițianului, conducindu-l la 
miliție pe derbedeul A.S.

Se dovedește că micul pose
sor al unei atitudini cetățe
nești corecte a fost infractor 
minor, care a suferit o inter
nare intr-un institut de reedu
care, și care azi e încadrat ca 
muncitor calificat...

In această privință, It. colo
nelul Turda, comandantul mi
liției orașului Constanța, de
clară ;

— In munca de prevedere 
a actelor huliganice și chiar a 
infracțiunilor, ne lovim adesea 
de opinia străzii, care refuză 
să ia atitudine împotriva con
travenientului și ne creează 

greutăți. Majoritatea oamenilor 
conștienți sînt în decurs de 
multe ore la muncă, ori la o- 
dihnă. Pe străzi se vîntură o 
lume de bulevardiști, paraziți, 
bișnițari — ei înșiși certați cu 
miliția...

E regretabil că organizațiile 
U.T.C., unde s-au prelucrat mi 
o dată teme privind moralita
tea, necesitatea luptei împo
triva huligalismului — în ciu
da repetatelor angajamente — 
nu au răspuns chelnărilor 
noastre și nu au dat concursul 
cerut de organele de miliție.

Un 
fă-

Barul cu cafea, fum, femei 
de moralitate dubioasă, bișni
țari, coniac și magnetofon 
.,UNIC", în plin centrul Con
stanței. E duminică seara și 
barul geme de fauna sa con
sacrată. Aciuiți la o masă cu 
„jeteu vesele, doi eroi, două 
personagii neverosimile : un 
copil de 11 ani, netuns, cu pan
taloni .Charleston" incercînd 
să fumeze, celălalt, de 15 am, 
chinuindii-se să soarbă din- 
tr-un pahar cu coniac... Banda 
următoare aduce asistența la 
un soi de paroxism : trompeta 
buclucașă a lui Armstrong! 
Fumătorul și băutorul de co
niac sint invitați, intimplător, 
la miliție. Sint chemate si ma
mele eroilor.

Minorul de 11 ani, cu plete 
și pantaloni ca in filme, elev, 
e fiul unui căpitan de marină. 
Mama fumătorului, Ancuța 
Florica, absolventă a Institu
tului pedagogic, ar trebui să 
fie învățătoare, să i se încre
dințeze educația și a altor co
pii. Declară, despre progeni
tura sa, cu seninătate .

— l-am dat cîțiva lei să se 
distreze. Pantalonii și freza ? 
Văd că poartă toți tinerii...

Are un aer jignit, vorbește 
cu indignare despre faptul că 
și-a găsit odorul la miliție.

Cealaltă mamă, muncitoare I. GRINEVICI

de 
de

VĂCARUL 
FĂRĂ MARTORI

de

Umbrelele

Barul cu cafea și coniac 
„VICTORIA". străjuit din pia
ță de privirile triste ale lui 
Ovidiu. E ora 23. Se aude un 
țipăt. O tinără e tirltă de doi 
derbedei, care încearcă s-o în
ghesuie intr-un taxi... Tinără. 
in virstă de 16 ani, intrase să 
bea o cafea fermecată de su
netele îmbietoare ale trompe
telor din tonomat. La o masă

i
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Scrutinul
japonez

Partidul de guvemâ-

Luni după-amiază s-au des
chis în sediul Palatului Națiu
nilor, lucrările celei de-a 45-a 
sesiuni a Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. (ECOSOC). 
în cuvîntul rostit la ședința inau
gurală secretarul general al Na
țiunilor Unite, U Thant, a de
clarat că s-au realizat progrese 
în liberalizarea schimburilor in
ternaționale între țările industria
lizate, ca și în dezvoltarea in
frastructurii majorității țărilor în 
curs de dezvoltare, care au în
ceput să pună bazele unei inai 
bune gestiuni și planificări eco
nomice. Totuși, a adăugat el, 
este necesară definirea mai cla
ră a obiectivelor pe termen lung 
ale dezvoltării.

Referindu-se la rezultatele ce
lei de-a doua Conferințe pentru 
comerț și dezvoltare, U Thant a 
observat că, deși acestea nu sînt 
neglijabile, nu s-au găsit totuși 
modalitățile de a se modifica de
calajul dintre țările industriali
zate și cele subdezvoltate. U 
Thant a subliniat că obiectivele 
celui de-al doilea deceniu al 
dezvoltării au fost pe larg abor
date la recenta reuniune de la 
București. încercîndu-se să se 
desprindă soluțiile cele inai rea
liste.

Secretarul general al O.N.U. a 
arătat că aplicarea metodelor 
științifice în agricultură a prile
juit în numeroase țări, inclusiv

cele în curs de dezvoltare,___ o 
spectaculoasă creștere a produc
tivității în agricultură. De aceea, 
se impune o accelerare a proce
sului de modernizare a agricul
turii, paralel cu industrializarea. 
U Thant și-a exprimat convin
gerea că priu punerea în valoa
re a resurselor naționale, obsta
colele actuale pot fi depășite. 
El a încheiat relevînd necesi
tatea ameliorării sistemului in
stituțional al O.N.U.

Sesiunea se va ocupa în con
tinuare, de raportul dintre popu
lație și dezvoltarea economică 
și socială, valorificarea resurscloi 
umane, aspectele exodului de 
personal calificat din țările în 
curs de dezvoltare, modalitățile 
transferului de știință și tehnică 
către țările în curs de dezvoltare, 
programele de cooperare tehni
că etc.

A.-

S.U.A. în timpul unei demonstrații revendicative a 
studenților de la Universitatea Berkeley (Califor
nia). Polițiștii lansează bombe lacrimogene pentru 

a împrăștia pe demonstranți.
Ședință a Comisiei

C. A. E. R. pentru
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mint își va menține ma
joritatea • Insuccesul 
socialiștilor • Impor
tante cîștiguri ale Parti
dului Comunist

ÎN CADRUL Săptămînii 
românești de la Aix Ies 
Bains, a fost prezentat filmul 
„Răpirea fecioarelor", în 
prezența interpretei principa
le Marga Barbu și a regizo
rului Dinu Cocea. Dc aseme
nea, ansamblul folcloric stu
dențesc „Doina1* al Centrului 
studențesc București a 
un spectacol de cîntece 
dansuri.

La aceste manifestații au 
participat mii de persoane, 
printre care prefectul de
partamentului Savoie. Han- 
ierque, primarul orașului Aix 
les Bains, Dorges.

Manifestațiile artistice, cît 
și expoziția de artă plastică 
și obiecte de artizanat susci
tă un viu interes.

Convorbirile de la Paris

Conferința de presă
dat 

și a lui Thanh Le
Thanh Le, purtătorul de cu

vin t al delegației nord vietname
ze la convorbirile de la Paris în 
problema Vietnamului, a ținut 
luni o conferință de presă, în 
cursul- căreia a prezentat bilan
țul bombardamentelor americane 
asupra R.D.V. din cursul lunii 
trecute. El a arătat că în iu-.iie

tulburările
de la Ztirich

U.R.S.S Sala de mașini a Centralei electrice din Slaveansk

acuzații

a-

>5*

BAZIL ȘTEFAN

cau-
ripostat să se

și Indonezia. De 
dată s-a înregis- 
un sprijin indone- 
în favoarea Mala-
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Recentele evenimente
Ia Ziirich, au atras atenția 
opiniei publice. Pentru prima 
dată în perioada de după răz
boi, în Elveția au avut 
demonstrații de mare 
pJoare, ciocniri violente 
poliția soldate cu importante 
pagube materiale, răniți de 
ambele părți și sute de ares
tări.

Un scurt film al evenimen
telor : Pe la mijlocul lunii 
iunie, un număr de studenti, 
constituiți într-o grupă dc 
acțiune denumită „Centrul 
autonom al tineretului", au 
înaintat autorităților muni
cipale din Ziirich cererea de 
a li se pune la dispoziție, pînă 
la 1 iulie, un local corespun
zător care să servească drept 
sediu clubului de tineret pe 
care doreau să-I înființeze. 
Inerția autorităților munici
pale a provocat explozia. In 
seara zilei de 29 iunie, ne- 
existînd semne că cererea 
lor va fi satisfăcută, cîteva 
mii de studenți au convocat 
un miting în țața sălii Glo
bus. pe care o revendicau ca 
sediu al centrului, pregătin- 
du-se pentru o demonstrație 
în sprijinul revendicării lor. 
Or. în loc să caute o soluție 
pentru cererea îndreptățită a 
studenților la un club pro
priu, autoritățile municipale 
au preferat să mobilizeze for
țele de poliție, care au inter
venind brutal, folosind jeturi 
de apă și bastoane de 
ciuc. Studenții au 
cu pietre, seînduri, sticle de 
bere etc. Ciocnirile s-au de
plasat spre primăria orașului, 
apoi în piața Bellevue, con
tinuing cu violentă pînă tîr- 
ziu după miezul nopții, cînd 
poliția primind întăriri ma
sive. a reușit să împrăștie pe 
demonstranți. Bilanțul primei 
nopți : 41 de răniți și 169 de 
arestați.

La 2 iulie, după interzice
rea strictă a demonstrațiilor, 
de către autoritățile munici
pale, viața orașului și-a relu
at treptat cursul normal. în 
zilele următoare observîn- 
du-se grupuri din ce în ce 
mai izolate de demonstranți.

Trebuie spus că o anumită 
încordare își făcuse loc în 
mediul universitar elvețian 
încă la începutul acestui an 
H legătură cu discuțiile în 
jarul problemei unei refor
me a învățămîntului superi
or (studenții cereau indeo- 
-3bi o democratizare a studii- 
’or. condiții materiale mai 
Vine ?.n special pentru tine
rii provenind din familiile cu 
’■suituri modeste). In toată 
•>erioada d‘scufiilor. studen
ții au adoptat o poziție calmă, 
■^are să creeze o atmosferă 
'avorahilă dialogului cu au
toritățile municipale, canto
rele și federale. La unele u- 
iversități ei au obtinut chiar 

~atisfacerea. parțială și limi- 
'ată, a unora din revendică- 
'le lor Se pare însă că toc- 
■îi înaintarea lentă si necon- 

riui’entă a rezolvării acestei 
vobleme a dus la o radica
lizare a poziției studenților.
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au fost întreprinse 5 200 atacuri 
aeriene față de 4 700 în mai 
și 2 500 în februarie a.c. ; au 
fost aruncate 35 000 bombe ele 
mare tonaj asupra teritoriului 
R D. V„ față de 21800 în lu
na mai; 6 500 bombe cu explo-

■ ■ ’ “ ” ’ 5 000
și 630 000 

bile, fa- 
în luna

întîrziată față de 
luna mai, 
bombe cu 
de 250 000
Pe de altă parte, orașele 
și Dong-Hoi au suferit fie

care cite 50 de bombardamente. 
Numeroase spitale, școli, biserici, 
cooperative agricole ri diguri le 
irigații au fost atacate de avia
ția americană, iar asupra Hano
iului și Haifongului au zburat 
avioane americane de recunoaș
tere. în prima săptămână a 
nii iulie — a spus Thanh 
operațiunile aeriene au fost 
mai intense, mai ales prin rai
duri ale bombardierelor B-52.

Purtătorul de cuvînt al delega
ției R. D. Vietnam a apreciat ca 
declarațiile americane care vor
besc de reținerea guvernului 
S.U.A. nu vizează decît camu
flarea intensificării bombarda
mentelor pe o porțiune întinsă a 
teritoriului R. D Vietnam, prin 
folosirea puternicelor avioane 
B-52, a artileriei navale, cît 
și a acțiunilor îndreptate îm
potriva populației Vietnamului 
de sud. Continuînd războiul lor 
colonial și de agresiune — a 
adăugat purtătorul de cuvînt — 
Statele Unite vor suferi înfrîn- 
geri și mai grave, atît în nord, 
cît și în sud. El și-a încheiat 
conferința de presă subliniind 
că : „Singura cale posibilă pen
tru S.U.A. de a ieși din situația 
în care se află este încetarea a- 
gresiunii împotriva poporului 
vietnamez și, în primul rînd în
cetarea imediată și necondițio
nată a bombardamentelor și 
oricăror alte acte de război asu
pra teritoriului R. D. Vietnam".

lu-
Le, 

și

între 25 iunie și 4 iulie, la Ber
lin a avut loc ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru stan
dardizare. La ședință au luat par
te delegațiile Bulgariei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane, R. P. 
Mongole, Poloniei, României, Un
gariei și Uniunii Sovietice. în ca
litate de observator, la ședință a 
participat reprezentantul Republi
cii Cuba.

Comisia a examinat activitatea 
în domeniul standardizării desfă
șurată de organele Consiliului și 
a elaborat propuneri de îmbună
tățire a colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. în acest domeniu. 
La ședință s-a făcut un schimb 
de păreri în legătură cu pregă
tirea proiectului programului de 
perspectivă al activității organe
lor Consiliului în domeniul stan
dardizării pe perioada 1971—1975. 
Comisia a examinat darea de sea
mă cu privire la activitatea ei și 
activitatea Institutului C.A.E.R. 
de standardizare pe 1967, și a a- 
doptat o serie de recomandări.

I
i
I
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Luni seara, cînd au putut fi 
deja cunoscuți majoritatea candi- 
daților cîștigători în alegerile de 
duminică pentru Camera Consi
lierilor, a devenit clar, așa cum 
arătau în sondajele preelectorale, 
că partidele mici au câștigat, iar 
partidele mari au pierdut din nu
mărul mandatelor deținute în 
Camera precedentă. Dintre cei 
120 candidați declarați câștigători 
pînă luni seara, cei mai mulți Sa
dică 69) fac parte din Partidul 
liberal-democrat de guvemămint. 
Chiar dacă va pierde unul sau 
două locuri, Partidul liberal-de
mocrat își \ a menține majoritatea 
în Camera Consilierilor prin cele 
137 de locuri pe care deja le de
ține (în vechea Cameră avea 139 
din totalul de 250).

Partidul socialist, al doilea par
tid japonez și cel mai mare din 
opoziție, are în prezent 60 de 
locuri, față de 73 cite avea în 
vechea Cameră. Pînă la ora and 
transmit, dintre candidații Parti
dului Comunist au fost declarați 
cîștigători Sadako Ogasawara, 
Kenji Kawata, Watanabe 
Iwama.

Numărul comuniștilor din 
mera Consilierilor a crescut
fel de la patru la șapte. Socia
liștii democrați au cîștigat șase 
mandate și dispun acum de nouă, 
adică cu trei mai multe decât în 
vechea Cameră. Komeito a obți- 

Inut 13 mandate, majorindu-și nu
mărul total cu patru.

- Pînă în prezent nu se cunosc 
| următorii șase cîștigători. Se cre

de însă că aceste locuri vor m-eni 
| partidelor mici.

Rezultatele definitive ale alege- 
Irilor vor fi anunțate marți 

r.eața.
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Umplerea „vidului" 
ce se va crea în Extre
mul Orient după retra
gerea militară britani
că se dovedește dina
inte anevoiasă. Fie că 
este vorba de proas
păta Asociație regio
nală asiatică A.S.E.A.N. 
— care ar urma să 
înlocuiască pe un plan 
mai larg blocul mili
tar S.E.A.T.O., consi
derat ineficient chiar 
de promotorii lui, fie 
că este vorba de 
ideea unei înțelegeri 
a Commonwealth-ului

atîta tărie „dreptul 
de proprietate" îneît 
era greu de crezut că 
s-ar mai putea găsi o 
soluție, dar — după 
cum remarca săptămî- 
nalul londonez ECO
NOMIST 
delegații 
dispoziții 
posibilul 
jungă Ia 
Zare".

Schimbul de argu
mente a căpătat ade
seori o formă violentă. 
Filipinele își întemeia
ză pretențiile pe argu-

de presă, cu 
dintre cele mai grave, 
continuă de ambele 
părți. Ziarele mala- 
veze au dezvăluit pre
gătirea unei invazii 
filipineze sau, cel pu
țin, intenția de a tri
mite unități de diver
siune în Borneo. S-a 
anunțat că în tabăra 
militară de la Corre- 
gîdor sînt instruite 
grupe de comando și 
a fost citată declarația 
comandantului taberei 
că pregătește oameni 
pentru „diferite locuri,

ar susține 
pan-musul- 
Malayeziei. 

de externe

yeziei, ceea ce a a\ut 
darul să creeze nemul 
(urniri la Manila, de 
unde au răsunat acu
zații că autoritățile in
doneziene 
„acțiunea 
mană" a 
Ministrul
indonezian, Adam Ma
lik. a replicat că, după 
părerea iui. pretențiile 
filipineze asupra teri
toriului Sabah nu sînt 
nici mai mult, nici mai 
puțin îndreptățite de- 
cit ar fi revendicările 
indoneziene asupra a-

Sabab în dispută

preconizată la Confe
rința convocată luna 
trecută la Kuala Lum
pur, disputele terito
riale dintre parteneri 
se dovedesc greu de 
biruit. Presiunile ame
ricane și engleze pen
tru realizarea — cel 
puțin aparentă — a 
„armoniei" au deter
minat întîlnirea la 
Bangkok a reprezen
tanților Malayeziei și 
Filipinelor pentru a- 

conflictului 
cu terîto- 
cu o su- 

aproape 
situat în

planarea 
în legătură 
riul Sabah, 
prafață de 
50 000 km2, 
nord-estul insulei Bor
neo. Inițial, ambele 
părți și-au afirmat cu

meniul că în 1878, sul
tanul filipinez din Su
lu a încheiat un con
tract cu Compania 
britanică pentru Bor
neo de Nord și, în 
consecință. Curtea In
ternațională de la Ha
ga ar fi competentă să 
restabilească 
rile filipineze. 
yezia susține că 
contract încheiat 
urmă cu 90 de ani de 
un sultan feudal este 
în orice caz mai pu
țin demn de luat în 
seamă decît „alegerea" 
făcută în 1963, cînd 
teritoriul Sabah a fost 
încorporat în Federa
ția Malayeză.

între timp campania

cum ar fi Sabah“. Pe 
de altă parte, ziarele 
filipineze au publicat 
o scrisoare secretă a- 
dresată de ministrul 
principal malaxez în 
Sabah musulmanilor 
din insulele su 'ice ale 
Filipinelor, care con
ține o chemare Ia se
cesiune.

Conflictul cu privi
re la Sabah a atras și 
alte state și — cu toa
tă intervenția diploma
ției americane — a 
reînviat o veche ani
mozitate între Filipi- 
ne 
astă 
trat 
zian

Cîmpii întinse se înfățișea
ză privirii. Plantațiile cu tres
tie de zahăr dau meleagurilor 
cubaneze o imagine inedită, 
deosebit de spectaculoasă. 
Planta aceasta, important iz
vor al avuției naționale, este 
supusă unui complex proces 
de valorificare.

Incepînd cu tăiatul fi pînă 
la obținerea dulcelor cristale, 
toate aceste procese sînt supu
se unei intense industrializări. 
Am fost unul din martorii a- 
cestui proces la Fabrica „Ru- 
ben Martin Vilena". Zi și 
noapte, vagoane speciale cu 
trestie sint aduse pe o platfor
mă unde sint segmentate. A- 
poi începe lunga călătorie a 
purificării și cristalizării pînă 
la obținerea zahărului. între
gul proces de producție este 
mecanizat.

Unul din cele mai moderne 
obiectiv? industriale se află în

de aplicare, producția de 
plumb și cupru se va dubla. 
Intense preocupări pentru ri
dicarea producției și producti
vității muncii manifestă mun
citorii din minele de pirită din 
aceeași regiune. în același 
timp, personalul fabricii de 
conservat pește, este angajat 
cu toată priceperea în reali
zarea unor noi sortimente de 
conserve care să satisfacă 
cele mai diferite și exigente 

t gusturi ale consumatorilor.
Centrul industrial cel mai 

dezvoltat al Cubei este Hava
na. La cîțiva kilometri, malul 
înspumat al oceanului a de
venit un vast șantier în plin 
lucru. Aici, la Guanabo s-au 
descoperit zăcăminte de petrol 
de care țara are atîta nevoie. 
Cercetările ca și tealizările 
sint deosebit de promițătoare.

Una din întreprinderile cu 
care am făcut cunoștință în

note de drum

Secvențe 

cubaneze

provincie Matmzas. Aici te 
ratmeeză Ztshârul și se fabrică 
un aortăneut de bom
boane — inchiric delicioasele 
bomboane din Upte de cocos. 
De pe porțde Combinatului 
rJose Echerrw” ies
6.Tiid circ’S tone de
predate. tot din mirocu- 
loase trntâe de zahăr te ex
tra? atn zdaâc 125000 litri de 
tictd de cablate ji gradație 
drfertti. Procesai de produc
ție m acest sector este com
pbet aatosnaltzat. Schimbul 
ce deservește complicatele u- 
striia^e e ionnet doar din 9 
Kzascdori.

.Aceri organism industrial 
deiercst de cadre cu o bună 
pregătire tehnică desfășoară o 

tr riate dettsabit de rodnică 
in cali- 
rte.
ansam- 

tfrr. inchi- 
p prorperității 
. «r ailă fi 

csa Pmar DH Rio- Fa 
de acid sulfuric care dâ 
'zent o producție de 

9) (M tone pe an fi un combi
nat unde se prepară cupru și 

de an, 
mtâri-

a țării, 
datorită mă- 
rice în curs

traas- 
putea 
arătat

STAREA sănătății Iui Philip 
Blaiberg este acum mult mai 
bună — a comunicat doctorul 
Barnard, după ce a petrecut luni 
90 de minute la patul celebrului 
său pacient Soția lui Blaiberg 
care l-a vizitat pentru prima oa
ră după criza prin care a trecut, 
a declarat că ceea ce s-a petrecut 
cu soțul ei este un adevărat mi
racol. Blaiberg, care nuiaai cu o 
zi în urmă se zbatea între viață 
și moarte în camera sa sterilizată, 
și-a cerut luni dejunul 'ouă și 
friptură) și a discutat despre călă
toriile pe care intenționează să le 
facă după ce se va restabili.

Este într-adevăr surprinzător 
că inima grefata de șase luni și 
șase zile în pieptul acestui om de 
59 de ani a putut rezista noului 
șoc. Se pare că ameliorarea brus
că a stării sănătății lui Blaiberg 
se datorează serului antilimfooitar 
ce i-a fost administrat sîmbătă 
seara. Acest ser are proprietatea 
de a combate anticorpii care 
provoacă fenomenul de respingere 
a organului transplantat, fără să 
afecteze decît în foarte mică 
măsură anticorpii care previn in
fecțiile. Dacă efectul acestui ser 
a fost într-adevăr salutar, s-ar 
putea confirma, după părerea u- 
nor specialiști faptul că la ori
ginea crizei suferite de Blaiberg 
s-a aflat o violentă reacție de 
respingere a inimii grefate, mai 
degrabă decît hepatita sau com
plicațiile pulmonare.

în momentul de față, medicii 
de la spitalul Groote Schuur, 
unde este internat Blaiberg. spe
ră că „veteranul" celor care

frumoasa capitală cubaneză, 
este „Tabaco de coroana". 
Zilnic sînt produse aici 170 000 
bucăți trabucuri de diferite 
calități. Prin aceste produse 
Cuba este cunoscută în 30 de 
țâri ale lumii.

In fabrică am întîlnit mun
citori de toate vîrstele. în 
două secții, sortare și amba
laj, lucrează numai femei. 
Aici le-am cunoscut pe Julia 
Armaneles și Felicia Romero, 
amîndouă au o vechime în fa
brică de 30—40 ani. Ele sînt 
fruntașe în producție.

Cuba este în plină dezvol
tare industrială. Dar o dată 
cu aceasta, o mare atenție se 
acordă creșterii de cadre spe
cializate, cu o înaltă calificare. 
In acest scop s-au deschis nu
meroase școli tehnice. Grija 
pe care statul cuban o mani
festă față de pregătirea tine
rei generații, este expresia cea 
mai elocventă a asigurării con
dițiilor pentru prosperitatea 
tuturor ramurilor de produc
ție. pentru continuarea proce- - 
sului de industrializare ă țării.

...Impresii culese din cîteva 
întreprinderi cubaneze. Peste 
tot se muncește cu rîvnă și 
abnegație întregul popor este 
hotărît să facă din patria șa 
socialistă, o țară înfloritoare.

z

plantare a inimii, se va 
restabili. Dar. cupă cum a 
doctorui Barnard, criza prin care 
trece Blaiberg nu este deloc ușor 
de depășit

IU LIANA OPRITA

ÎNTRE 8 și 29 iulie, la Varna 
se desfășoară cel de al IV-Iea 
Concurs internațional de balei. 
La ediția din acest an vor par- 
ticiDa 79 de concurenți din 
țâri. Manifestarea stirnește 
interes deosebit, intrucît 
participă intr*o serie tineri și 
tinere pînă la 19 ani, iar in a 
d-aua serie dansatori pînă la 27 
de ani. Pentru prima oară parti
cipă dansatori din Anglia. 
Belgia. Danemarca. Argentina. 
Franța și Chile. Cel mai mare 
număr de artiști l-au trimis la 
Concurs S.U.A.. România. Unga
ria și Anglia. în fruntea juriu
lui se afla cunoscuta balerină 
sovietică Galina Ulanova. Din 
juriu face parte și maestrul co
regraf Vasile Marcu din Repu
blica Socialistă România.
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GUVERNUL militar argenti
nian a luat o serie de măsuri re
presive impotriva participanților 
la demonstrațiile conduse de sin
dicate și de organizațiile studen
țești. care revendică instaurarea 
unui regim constituțional in Ar
gentina. Ca urmare a hotăririi 
guvernului de a fi inăbușite prin 
forță orice mișcări

mentale. numei-jase trupe au 
fost masate in ultimele zile în 
orașele Buenos Aires. Tucumau 
și Rosario, unde poliția a ares
tat peste 109 de persoane. Ziare
le argentiniene subliniază că deși 
guvernul militar actual nu a mai 
fost pus vreodată in fața unor 
mișcări de asemenea proporții, 
el continuă să respingi catego
ric revendicările demonstranți
lor.

LA INVITAȚIA ministrului a- 
facerilor externe al Bulgariei. 
Ivan Bașev. luni a sosit la Sofia, 
într-o vizită oficială, Jiri Hajek. 
ministrul afacerilor externe al 
Cehoslovaciei.

DUPĂ cum transmite agenția 
Reuter la Atena s-a anunțat o- 
ficial că doi membri ai guver
nului grec au demisionat luni 
din posturile lor. Este vorba de 
ministrul justiției Ioannis Trian- 
tafil’apoulos, și de Dimitrios 
Koutsosianiopoulos. subsecretar 
de stat la Ministerul Educației 
și pentru problemele religioase. 
Cei doi miniștri se alăturaseră 
guvernului cu prilejul remanie-

rii ministeriale ce a avut ÎOC 1 
20 iunie. Comunicatul mențione 
ză că miniștri au demiși?’* 
„din motive personale".

JOSEPH BACHMANN. 
a încercat să-l asasineze QgC._ 
rul studenților din Berlimă v 7 
dental. Rudi Dutschke, a 
o a treia încercare ( un 
smueide - a “"’poliției 
purtător de cuvînt a -n_ 
vest-berlineze. Bachyjntr_ “ 
giiițit toate pastile/sirate' 
flacon ce-i sînt adpsih,a)ri" 
cadrul unui trataiyu Se 
pe care-1 urmea^ara 0 ' 
încă dacă va fi a vieții lui 
rație pentru salachmann a

Vinerea treccidă aruneîn- 
inccrcat să sefereastra cclu- 
du-se cu capiunic a făcut o 
Iei sale, iar, spînzura. 
tentativă d*

Hugheză a cres-
POLIȚI persoane acuzat** 

tat mai -?i cumpărarea pă- 
de. Șonfecționarearului Metodele intreoum- 
psrucdnerea acestui pre_

antiguverna-

IUGOSLAVIA. Cartierul „Novi Beograd din Belgr-Z. F.
Combinata PoHgrafle

numitor insule filipi
neze și de aceea guver
nul Filipinelor ar pro
ceda mai ’ bine dacă ar 
renunța...

Dind glas nemulțu 
mirii exprimate la Wa
shington și Londra 
pentru că neînțelege 
rile între guvernele fi
dele vechilor alianțe 
subminează o viitoare 
colaborare, ministru! 
de externe al Tailan- 
dei, Khoman, a atras 
atenția asupra conse
cințelor pe care le-ar 
avea disputa cu privi 
re Ia Sabah asupra 
A.S.E.A.N.
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